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Konieczna ochrona środowiska akademickiego
przed zanieczyszczeniami emitowanymi
przez Gazetę Wyboczą
Muszę wyrazić głęboką dezaprobatę dla artykułów Gazety
Wyborczej pt. „Prywatny Park Wyklętych” — Kraków z dnia
24.07.2015 r. i „W Parku Jordana ławki odwracają się przodem
do pomników” (28.07.2015 r.)– gazety niestety czytanej i
przyswajanej bezkrytycznie przez „polską” inteligencję, także
akademicką, niezdolną do samodzielnego myślenia i formującą
sobie podobne udyplomowione masy bezkrytyczne. Nie mogę
zatem

pominąć

milczeniem

haniebnych

tekstów

GW

do

przyswojenia także masom akademickim przedłożonych.
Artykuły te są nie tylko niewybrednym atakiem na Prezesa
Towarzystwa Parku im. dr Henryka Jordana – Kazimierza
Cholewę,
walczących

ale
o

także

na

pamięć

żołnierzy

niepodległą

Polskę,

wyklętych

niezłomnych
w

systemie

komunistycznym i wyklinanym do dnia dzisiejszego przez

5

niektóre środowiska, co wynika z treści artykułów w Gazecie
Wyborczej.
To atak także na wszystkich Wielkich Polaków uhonorowanych
w Galerii Wielkich Polaków XX wieku, których tak bardzo
nienawidzi Gazeta Wyborcza. GW alarmuje, że nawet ławki w
Parku Jordana odwrócone są przodem, a nie tyłem do
pomników znienawidzonych przez GW Polaków, w tym do
pomnika św. Maksymiliana Kolbe !
Czy może być większa degradacja nie tylko polskości, lecz i
człowieczeństwa ? Kto się nie odwraca tyłem do zamęczonych
na śmierć – ten dla GW jest godzien potępienia.
Same tytuły artykułów świadczą, że dziennikarz nie wie o
czym pisze. Na samym wstępie dokumentuje, że nie odróżnia
cmentarza od panteonu pamięci o wielkich Polakach, który
zaprojektował jeszcze w czasach zaborów dr H. Jordan, a
kontynuuje

z

uporem

godnym

podziwu

obecny

Prezes

Towarzystwa.
Celowo wprowadza w błąd obywateli nie znających parku, że
pomniki ‚niewłaściwych’ dla GW postaci utrudniają korzystanie
z części rozrywkowej, że ograniczają przestrzeń ‚zabawową’
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czy edukacyjną parku, gdy tymczasem taka interpretacja
może

co

najwyżej

świadczyć

o

utracie

kontaktu

z

rzeczywistością.
To, że postacie na pomniki zatwierdzane przez Radę Miasta
dobrane są znakomicie świadczą nie tylko ich życiorysy, ale
także coraz większe tłumy krakowian i to coraz młodszych,
biorące udział w uroczystościach odsłaniania pomników i z
okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Każdy
Polak o elementarnej chociażby wiedzy wie, że wielu z tych
żołnierzy walczących o Polskę nie ma nawet grobu, gdy ich
katów chowa się do dziś z honorami bez protestów ze strony
GW.
Pamięć o Polakach, którzy zginęli za wolną Polskę jest
obowiązkiem wszystkich Polaków i Galeria Wielkich Polaków XX
wieku w Parku Jordana jest spełnieniem tego obowiązku.
Dzięki Galerii Wielkich Polaków XX wieku młodzież może się
dowiedzieć, nieraz po raz pierwszy, o postaciach, o których z
zakłamanych podręczników szkolnych jej nie uczono.
Park Jordana podobnie jak w czasach H. Jordana jest nie tylko
rejonem rekreacji, ale i szkołą historii pod gołym niebem.
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Natomiast artykuły GW wpisują się w haniebną walkę z
pamięcią o najgodniejszych z Polaków, o których gwiazdy GW (
często z tytułami profesorskimi !) nieraz wypowiadają się z
pogardą.
Ponadto

trzeba

podkreślić,

że

zawłaszczanie

przestrzeni

publicznej, także parkowej, w różnych miastach Polski, na
koszmarne zwykle pomniki ciemiężycieli i zdrajców Polski
wcale GW nie przeszkadza – wręcz przeciwnie.
Taka polityka ‚antyhistoryczna’ i antypolska jaką prezentuje
GW takimi tekstami nie była stosowana w Krakowie, nawet
wtedy kiedy Polski nie było na mapach.
Najwyższy czas aby GW zaprzestała zaśmiecania przestrzeni
publicznej takimi tekstami, a środowiska akademickie

–

najwyższy czas – aby poszły po rozum do głowy – a jeśli tej
drogi nie są w stanie znaleźć, aby zostały przeniesione w stan
nieszkodliwości, bo swoją postawą wspierającą GW negatywnie
oddziałują na młodzież akademicką.
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Czy studenci zdołają uratować naukę w Polsce ?
(pod uwagę szukającym drogi do naprawy
systemu akademickiego w Polsce)

W dyskusjach na temat poziomu nauki i szkolnictwa wyższego
w Polsce dominują głosy o kiepskim, upadającym poziomie (a
nawet schodzenia poniżej poziomu) edukacji, z nazwy nadal
wyższej, o kiepskim przygotowaniu studentów do studiowania i
obniżaniu wartości dyplomu szkoły wyższej – nie zawsze
zresztą zdobytego uczciwie.
Niewątpliwie dobrze nie jest, a nawet jest źle i trzeba system
akademicki gruntowanie zmienić na dobre, a nie na złe, aby
jakiś pożytek Polska miała z elit formowanych na naszych
nader licznych uczelniach.
Na szczycie hierarchii akademickiej stoją profesorowie tzw.
belwederscy, obdarzani tytułami przez prezydenta – choć nie
zawsze magistra ( co jest raczej kuriozum w nauce światowej)
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a na dole – studenci, którzy kiedyś stanowili cześć korporacji
akademickiej – nauczanych i nauczających poszukujących
razem prawdy, a dziś stanowią głównie masę akademicką
przeznaczoną do ‚udyplomowienia’, aby profesorom było lepiej.
Profesorowie winni formować lepszych od siebie, aby jakiś
postęp był, ale nie mają w tym interesu i jakoś często wolą
gorszych od lepszych, stąd dożywotnio utrzymują etaty, ale z
postępem są kłopoty, a nawet zaznacza się regres.
Zdarza się, że kreatywni profesorowie zakładają coś na kształt
‚spółdzielni’ dysponujących stopniami i tytułami, rzecz jasna
zdolnych do utrącenia każdego niewygodnego, a nie daj Boże
zagrażającego im poziomem intelektualnym i moralnym, jak i
do awansowania w hierarchii każdego z członków spółdzielni,
czy spolegliwych kandydatów na członków.
Kryteria

merytoryczne

(pozytywne)

mają

drugorzędne

znaczenie i większość ‚akademików’ dobrze o tym wie, że w
przypadku niezależności intelektualnej i moralnej, a tym
bardziej w przypadku działań na rzecz ograniczenia patologii
(czyli np. likwidacji takich spółdzielni) ich wartość naukowa i
edukacyjna może spaść do zera (a nawet niżej), a ich
szkodliwość dla systemu osiągnie szczyty Himalajów.
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Zdarzają się

poczynania

kojarzone

zwykle

z działaniami

mafijnymi, ale w przypadku systemu akademickiego takie
przypadki nader słabo są rozpowszechniane przez media ( o ile
w ogóle) i zwykle jakby niezauważane przez środowisko.
Protestów – brak.
„Niecne praktyki „prominentnych” uczonych, którzy nie wedle
wiedzy i dorobku, ale zasług „towarzyskich” i „biznesowych”
rozdzielają

awanse

naukowe’

(https://forumakademickie.pl/fa/2015/06/bez-odzewu/) winny
być likwidowane, ale mimo rozlicznych kodeksów i komisji
etycznych – nie są, a takie ‚osiągnięcia’ nie powodują
protestów zwykłych ‚akademików’.

Ostatnio w obronie standardów prac naukowych wystąpili
studenci torpedując nadanie doktoratu szefowi BCC Markowi
Goliszewskiemu,
(http://www.otokoclub.pl/temat_,98,niedoszly-doktoratmarka-goliszewskiego-studium-przypadku,1.html#contenta
http://wgospodarce.pl/informacje/16609-kontrowersje-wokoldoktoratu-goliszewskiego-ta-praca-to-potwarz-dlauniwersytetu-warszawskiego
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wykazując brak poziomu jego pracy ‚doktorskiej’, mimo że ta
została pozytywnie oceniona przez ‚profesorów’ i to wysokiej
randze – m.in.
profesoradoktorahabilitowanegoinżynieranaukipolskiej –
Jerzego Woźnickiego
(http://www.frp.org.pl/pliki/RECENZJA%20ROZPRAWY
%20DOKTOR%20M%20GOLISZEWSKIEGO%20%2019,05,2014_1.pdf)
–zarazem

szefa

Rady

Głównej

Szkolnictwa

Wyższego

(http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/) i szefa Fundacji Rektorów
Polskichhttp://www.frp.org.pl/a

także

m.in.

członka

Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk '‚majstrującego’ od lat
przy systemie akademickim oraz walczącego z patologiami
systemowymi
antyplagiatowy,

(ale

nie

czyli

swoimi).
karanie

plagiatofobii

(np.

Darmowy

plagiatofilii

i

program

nagradzanie

http://www.nfa.pl/articles.php?

id=493&PHPSESSID=20c4a68065ea680e38defc66c29a63d5).

Poziom

intelektualny

i

moralny

profesorów

nie

był

wystarczający aby ocenić poziom naukowy (a właściwie jego
brak) pracy ‚doktorskiej’, natomiast studenci takim poziomem
się wykazali i to bez problemu.
Chwała im za to, ale jakoś braw i pochwał akademickich dla
studentów nie było słychać.
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No cóż, wyszło zatem na to, że to studenci winni się zamienić
miejscami z ‚profesorami’ aby ocalić poziom akademicki w
Polsce.
Tymczasem „profesorowie” spuścili nosy na kwintę i nawet nie
domagają

się

podniesienia

ostatnio
swoich

podwyżek

zdolności

finansowych

do

trzymania

na

konto

należytego

poziomu naukowego.
Czy jeszcze ktoś w Polsce wierzy, że podniesienie pensji za
tytuł/etat podniesie poziom nauki i edukacji w Polsce ? Może
byłoby lepiej aby przyznawać, wyróżniającym się pozytywnie
studentom,

szczególne

stypendia

na

działania

na

rzecz

wysokich standardów w nauce.
Pewne działania w tej materii studenci czasem prowadzili i u
schyłku PRL optując na rzecz nauki myślenia i to krytycznego i
protestując przeciwko haniebnym poczynaniom ‚profesorów’
zasadnie
pewnością

argumentując
nie

że„takie

wprowadzą

metody

godnie

nauki

postępowania
polskiej w

wiek’(https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/mojjubileusz/)
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z

XXI

I tak się stało jak przewidywali studenci. Brak myślenia, w
szczególności krytycznego, to niejako

standard obecnych

uczelni ( po wyeliminowaniu tych, co takiego myślenia uczyli !)
, a z godnością luminarzy nauki w XXI wieku dobrze nie jest, a
niektórzy wręcz zeszli poniżej poziomu, tak jak uprawiana
przez nich nauka.
Studenci jako najniższy szczebel drabiny akademickiej nie
mają co prawda mocy decyzyjnej, aby oczyścić system
akademicki

z

społeczeństwu

elementu

szkodliwego,

rzeczywiste

oblicze

ale

mogą

korporacji,

pokazać
która

z

poszukiwaniem prawdy na ogół nie ma wiele wspólnego.
Studenci mogą ostudzić chęć biznesmenów i polityków do
zdobywania tytułów na podstawie rozmaitych ‚dyrdymałów’
akceptowanych przez ‚profesorów’.
W parlamencie Rosji, po działaniach malej grupy ujawniającej
plagiaty nader licznych politycznych ‚doktorów’, podobno w
ostatnim roku tylko jeden ośmielił się zrobić doktorat, a i to nie
do końca, bo praca okazała się plagiatem.
A gdyby tak przyjrzeć się naszym utytułowanym politykom i
biznesmenom oraz akademikom – rzecz jasna?
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Profesorowie nie są tym zainteresowani (w końcu oni te tytuły
nadawali

!

i

sami

je

posiadają)

ani

nie

mają

mocy

intelektualnej, ani moralnej, ale studenci mogliby się na tym
polu wykazać, niejednym sukcesem i zdobyć doświadczenia do
dokonania koniecznej, dobrej zmiany, dla Polski.
Studenci mogliby uratować honor akademicki i naukę w Polsce
od śmierci. Ale czy zdobędą się na takie konstruktywne
działania ?
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Aby nie najlepszym było lepiej,
a najlepsi – lepiej, aby trzymali się z dala
od tego patologicznego systemu,
czyli niepoprawne rozważania dysydenta akademickiego
nad naprawianiem systemu nauki i szkolnictwa
wyższego

Poseł Włodzimierz Bernacki przedstawił Tezy wystąpienia na
Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości, Katowice
2015 zatytułowane „Nauka polska – droga do naprawy”.
(http://www.wlodzimierzbernacki.pl/aktualnosc/649,nauka_po
lska_-_droga_do_naprawy_tezy) a Beata Szydło – kandydatka
na

premiera

wyborach

na

po

ew.

zwycięstwie

Konwencji

oznajmiła

PiS
,

w
że

nadchodzących
‚tak

naprawdę

rozpoczyna się ta wielka debata, którą będziemy prowadzili
przez kolejne dni, miesiące i lata.’

To bardzo ważna deklaracja, tym bardziej, że do tej pory w
zakresie bardzo ważnego dla Polski sektora nauki i szkolnictwa
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wyższego, wymagającego gruntowanej naprawy, tak naprawdę
debaty nie było.
W

tych

sprawach

zabierałem

głos

wielokrotnie,

ale

jednoosobowo, bez jakiejkolwiek reakcji ze strony pracujących
nad

programem

PiS

w

tej

materii

(np.https://blogjw.wordpress.com/2014/04/02/nauka-iszkolnictwo-wyzsze-w-programie-pis-pod-niezalezna-lupa/).

Materia jest nader złożona, a kryzys uniwersytetu głęboki,
więc potrzebne jest do tego podejście lekarskie, raczej
szerszego konsylium, aby chory system uzdrowić, a nie
pogłębić

jego

chorobę.

https://blogjw.wordpress.com/2015/07/08/uwarunkowaniakryzysu-uniwersytetu-w-polsce/

Niestety takiego podejścia nie widzę i się tym martwię. W
tezach nie zauważyłem idei, które by mogły doprowadzić do
naprawy systemu nauki. Zauważyłem natomiast chęć powrotu
do stanu sprzed 8 lat.
Ten stan był już stanem chorobowym, dalej pogłębianym przez
zastosowane lekarstwa, więc powrót do tego stanu, to dla
Polski nie jest opcja pożądana.
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Przypomnę, że już 8 lat temu nauka i szkolnictwo wyższe
funkcjonowało wg. ustawy z 2005 r. tzw. prezydenckiej, bo
przygotowanej

na

życzenie

rektorów

przez

Prezydenta

Kwaśniewskiego (jego zespół) a przegłosowanej ‚rzutem na
taśmę’ koalicji SLD-PSL przy poparciu PO, a wbrew PiS,
wówczas

stojącego

po

stronie

konkurencyjnego

projektu

‚solidarnościowego’. Ta ustawa była kiepska – generalnie
zabezpieczała akademickie ‚status quo’.
Powrót do pierwotnego kształtu tej ustawy, nowelizowanej
wielokrotnie w czasach PO- PSL, nie spowoduje uzdrowienia
nauki w Polsce, której system wymaga dobrych zmian, a nie
zmian

‚wstecznych’.

Trzeba

opracować

nową

ustawę

dla

systemu nauki i szkolnictwa wyższego, a nie postulować
korekty ustawy, której realizowanie prowadzi do pogłębienia
kryzysu uniwersytetu.
Niestety

poseł

nie

podaje

materiałów

wyjściowych

do

sformułowania tych tez ‚naprawczych’. Nie przedstawia analizy
choroby systemu, ani ‚karty choroby’ – czyli historii choroby i
metod jej dotychczasowego leczenia.
Postuluje jako receptę:‚cofnięcie wszystkich szkodliwych zmian
wprowadzonych

w

ciągu

ostatnich
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ośmiu

lat’

i

kilka

szczegółowych

zaleceń

dyskusyjnych

np.

oraz

opinii,

‚kuriozalnym

wprowadzenie

przepisu,

równoprawne

doktorowi

dającego

w

części

mocno

rozwiązaniem
doktorowi

jest

uprawnienia

habilitowanemu’,wskazujących,

że

autor tez jest zwolennikiem polskiego systemu tytularnego
funkcjonującym

od

czasów

instalacji

systemu

komunistycznego w Polsce ( i nie tylko) , a nie dorobkowego –
merytorycznego, funkcjonującego w krajach zachodnich.

Nie przedstawia tezy o przestawieniu systemu nauki porządku
wschodniego (kompatybilnego w PRL /III RP z systemem bloku
sowieckiego) na system porządku zachodniego.
Nie przedstawia też tezy o włączeniu do systemu nauki w
Polsce licznej i naukowo wydajnej Polonii akademickiej, przez
obecny

system

i

obyczaje

akademickie

w

Polsce

–

dyskryminowanej. Jakim cudem poziom nauki i szkolnictwa
wyższego w Polsce można podnieść przez rezygnację z tak
wielkiego kapitału intelektualnego, nadal odpływającego z
polskiego systemu porządku/obrządku wschodniego ?
Poseł

nie

przedstawia

tezy

koniecznej,

dobrej

zmiany,

kuriozalnego obecnie (i od dawna) systemu rekrutacji nie
najlepszych

kadr

na

bazie
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chowu

wsobnego

i

pseudokonkursów ustawianych na swoich (przez rządzących
uczelniami

!

w

ramach

autonomii

uniwersytetu!).

Nie

przedstawia tezy o koniecznej dobrej zmianie oceniania i
awansowania

kadr

na

każdym

szczeblu,

na

podstawie

kryteriów merytorycznych, a nie pozamerytorycznych – co jest
częstą praktyką w obecnym systemie.
W sprawach finansowych postuluje
posiadać

środki

finansowe

– „uczelnie

niezbędne

dla

powinny

prowadzenia

działalności statutowej”,ale nie podaje skąd te środki mają
uczelnie otrzymywać ?
Czy

w

całości

z

kieszeni

podatnika

?

–

często

dużo

biedniejszego od etatowych ‚akademików’, mimo ( a może
właśnie dlatego), że nieraz bardziej od nich sprawnego
intelektualnie i moralnie ?
Co to ma wspólnego ze sprawiedliwością i naprawą systemu ?
A

gdyby

tak

intelektualnie
pasjonatów,

do
i

z

systemu

wprowadzić

aktywniejszych
tego

naukowo

patologicznego

sprawniejszych
i

systemu

edukacyjnie
przez

lata

usuwanych ?

Brak tezy o ochronie ‚akademików – poddanych ‚ przed
ekscesami ‚akademików – feudałów i sitw akademickich’ .
Toksyczność

środowiska

akademickiego
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prowadzi

do

poważnych strat potencjału intelektualnego oraz moralnego
(problem ważniejszy od finansów ! – udowodniony, ale
usuwany z debaty, bo kompromitujący utytułowane/utytłane
„autorytety”).
To tylko przykłady, bynajmniej nie budujących refleksji, jakie
ogarniają niepoprawnego politycznie i akademicko dysydenta
akademickiego, od lat ( a nawet wieków) zainteresowanego
naprawianiem systemu nauki i szkolnictwa wyższego.
Odnosi się wrażenie, że dotychczasowe tezy idą w tym
kierunku, aby nie najlepszym było lepiej, a najlepsi lepiej, aby
trzymali się z dala od tego patologicznego systemu.
Z punktu widzenia wyborcy PiS, zachęcanego do debaty
(debatującego, ale dotychczas bez odzewu zachęcających)
postuluję opracowanie programu naprawy systemu nauki w
Polsce, przynajmniej jego zarysu, z zastosowaniem podejścia
lekarskiego.
Polecam do zapoznania się i do merytorycznej krytyki moje
teksty (setki) na temat analizy stanu nauki i szkolnictwa
wyższego, ‚karty choroby’, i postulatów naprawy systemu
zamieszczone w kilku zwartych pozycjach:
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Drogi

i

bezdroża

nauki

w

Polsce.

Analiza

zasadności

wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i
Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców (2008),
Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w
środowisku akademickim (2009),
Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego (2010),
Patologie akademickie pod lupą NFA (2011) ,
Patologie akademickie po reformach (2012)
dostępnych także w internecie na stronie http://www.nfa.pl/
oraz zwartych zbiorów tekstów:
Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego -2014
https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/12/wielkijubileusz-uniwersytetu-jagielloc584skiego-pod-choinkc499roku-2014.pdf
Józef Wieczorek – Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym
z Prof. Piotrem Sztompką – 2014
https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/11/jc3b3zefwieczorek-kryzys-uniwersytetu-w-ujc499ciu-polemicznym-zprof-piotrem-sztompkc485.pdf
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 1
https://blogjw.wordpress.com/2015/05/05/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-1/
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Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 2
https://blogjw.wordpress.com/2015/05/26/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-2/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 3
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/08/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-3/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego – Tom 4
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/16/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-4/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 5
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/28/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-5/
i

na

stronie

–

Blog

akademickiego

nonkonformisty

https://blogjw.wordpress.com/

Zgodnie z moimi deklaracjami i zachętami chętnie podejmę
dialog i pracę nad naprawą systemu nauki i szkolnictwa
wyższego w Polsce.
Teksty w tej materii chętnie zamieszczę w strefie NFA. (bez
opłat ! bo pieniądze nie są najważniejsze, najważniejszy jest
człowiek).
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Uwarunkowania kryzysu uniwersytetu w Polsce
Kryzys uniwersytetu mimo rozwoju ?

W

mediach,

o

nauce

i

szkolnictwie

wyższym,

na

ogół

przedstawiane są opinie środowisk decydenckich, a każdym
razie beneficjentów systemu, co moim zdaniem jest wyrazem
nieprofesjonalnego podejścia do problemu, ale typowego dla
elit medialnych w tym chorym systemie uformowanych.
Niemal nikogo, z nielicznymi wyjątkami mediów ‚niszowych’,
nie interesuje punkt widzenia tych co przez system zostali
odrzuceni, wykluczeni i są dysydentami akademickimi.
Trzeba przypomnieć o tym, że u schyłku PRL, w czasie Wielkiej
Czystki Akademickiej odeszły z systemu akademickiego tysiące
aktywnych ‚akademików’ i miało to – o czym nie chce się
mówić – ogromny wpływ na fatalne tendencje prowadzące do
kryzysu uniwersytetu w III RP.
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O kryzysie uniwersytetu w III RP mówią już decydenci,
oczywiście pomijający swoją twórczą rolę w doprowadzeniu do
kryzysu.
Mówi się, że nauka w Polsce jest chora.
Jednocześnie w III RP ilość uniwersytetów wzrosła, sejm
często

zajmował

się

podwyższaniem

kategorii

uczelni,

przekształcaniem szkół wyższych w akademie, a akademii w
uniwersytety.
Nieruchomości akademickie mimo niżu demograficznego i
kryzysu rosną jak grzyby po deszczu, a mury uniwersyteckie
bywają już na poziomie europejskim, a nawet światowym.
Więc dlaczego mówimy o kryzysie, o zapaści, o stanie
chorobowym ?
Jak wygląda zapaść przemysłu stoczniowego, czy innych gałęzi
przemysłu

wystarczy

produkowano

–

zobaczyć
ruina,

tam

gdzie

bieda,

kiedyś

coś

bezrobocie.

A z uczelniami jest całkiem inaczej – mury rosną -niemal w
każdym większym mieście, produkcja dyplomów/tytułów idzie
pełną parą, uczelnie bywają największymi pracodawcami w
regionach, Polska bije rekordy ‚udyplomowienia’, ‚utytułowania’
społeczeństwa – a tu takie głosy ?

25

Może żyjemy w kraju wielkiej mistyfikacji ? Może te rosnące
mury

uczelniane

to

takie

współczesne,

polskie,

potiomkinowskie wsie ?
Uniwersytet miał kształcić elity potrzebne dla zarządzania
państwem, a obecnie produktem funkcjonowania uniwersytetu
są ogromne zastępy posiadaczy dyplomów/tytułów – a elit
brak – są natomiast lumpen-elity, niby-elity, pseudo-elity, łżeelity

–

polityczne,

akademickie,

gospodarcze,

reprodukujące

medialne,

także

sobie

elity

podobnych.

Jednakże, co zdumiewa, zawód (tak, tak – zawód) profesora
uniwersytetu należy do najbardziej prestiżowych zawodów w
Polsce. Czyli ludzie sądzą, że profesorowie mimo wszystko są
pożyteczni.
Ale

zobaczmy

zatem

co

o

uniwersytecie

sądzą

sami

profesorowie, decydenci akademiccy, którzy na 650 rocznicę
powstania Matki Rodzicielki wszystkich pozostałych uczelni
zorganizowali

w

nowych

murach

Audytorium

Maximum

Uniwersytetu Jagiellońskiego Kongres Kultury Akademickiej.

A pokłosiem tego kongresu było sformułowanie fatalnych
tendencji

prowadzących

do

kryzysu

Kongresie Kultury Akademickiej NAUKA
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uniwersytetu.
2/2014

(Po

• 19-25

-PIOTR

SZTOMPKA,

UNIWERSYTETU

w

Józef

ujęciu

Wieczorek

polemicznym

z

–

KRYZYS

prof.

Piotrem

Sztompką

–

https://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/11/17/jozefwieczorek-kryzys-uniwersytetu-w-ujeciu-polemicznym-z-profpiotrem-sztompka/).
Widać, że kryzys nie jest wymysłem jakiś malkontentów,
nieudaczników akademickich, lecz problemem oczywistym –
także dla decydentów.

Ja te tendencje zauważyłem znacznie wcześniej, przed laty, ale
wtedy ci decydenci odsądzali mnie od czci i wiary. (Jasełka
akademickie

z

rektorem

UW

w

roli

Heroda

–

https://blogjw.wordpress.com/2008/12/20/jaselkaakademickie-z-rektorem-uw-w-roli-heroda/).

Niestety wyszło na moje, a przecież, gdyby podjęto działania
terapeutyczne

wcześniej,

zamiast

rozprawiać

się

z

niewygodnym – szansa na powstrzymanie tych tendencji
byłaby

znaczna.

Oczywiście w analizie kryzysowych tendencji decydenci -ze
skromności (?) – pomijają swój twórczy udział w rozwijaniu
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tych tendencji, nie podjęli nawet próby stworzenia ‚historii –
karty

choroby’

i

nieśmiało

zasygnalizowali

postulat

monitorowania tendencji, co mogę traktować jako nawiązanie
do

mojego

Polskiego

postulaty

Ośrodka

sprzed

Monitoringu

lat

Patologii

utworzenia

Akademickich

–

POMPA
(https://nfaetyka.wordpress.com/2010/03/13/postulatorganizacji-osrodka-monitoringu-patologii-akademickich/)
potrzebnego dla ‚wypompowania’ z systemu nauki wielu
patologii.

Z przykrością jednak podkreślę, że moja polemika z taką wizją
kryzysu

uniwersytetu

(https://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/11/17/jozefwieczorek-kryzys-uniwersytetu-w-ujeciu-polemicznym-z-profpiotrem-sztompka/)

pozostała

bez

reakcji,

merytorycznej

krytyki.

Skoro uniwersytet jest chory do sprawy kryzysu uniwersytetu
zastosujmy podejście lekarskie. Trzeba rozpoznać na co
naprawdę choruje, poznać przebieg choroby i wpisać to do
kartoteki

pacjenta

i

zastanowić

uleczenia i podjąć terapię.
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się

nad

możliwościami

Lekarz musi wiedzieć, czy chory jest tylko jakiś jeden organ,
czy cały organizm jest w stanie choroby, czy choroba nastąpiła
nagle, czy jej oznaki miały miejsce znacznie wcześniej, z
jakimi

okolicznościami

chorobowego.

Czy

można

lekarstwo

wiązać

powstanie

przepisane

na

stanu

uleczenie

pacjentowi nie zaszkodzi.
Takiego podejścia w stosunku do choroby nauki jakoś nie
widać, ani w ministerstwie, ani na uniwersytetach, ani w
‚rewolucyjnych’ komitetach postulujących reformy systemu.
Nie podają wykazu chorób uniwersyteckich, ani nie prowadzą
żadnego

monitoringu,

może

z

wyjątkiem

monitoringu

finansowego.
Jakiekolwiek próby udokumentowania, wyjaśnienia historii
chorób uniwersytetu napotykają na potężny opór środowisk
uniwersyteckich. Odpowiedzialny lekarz bez takiej znajomości
rzeczy terapii się nie podejmuje, lekarstwa nie przepisze, bo
może pacjentowi jeszcze zaszkodzić.
Lekarze akademiccy stają więc przed niezwykle trudnym
problemem, bowiem karty choroby trzeba znać. Lekarze winni
mieć na uwadze, że najważniejszym elementem potencjału
naukowego są ludzie a nie budynki i winni wiedzieć – skąd się
wzięły obecne kadry akademickie.
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Zdarzają się przy tym niefrasobliwi ‚lekarze’ akademiccy
(postulatorzy

reform),

którzy

diagnozują,

że

mamy

do

czynienia ze stanem agonalnym nauki, ale postulują zmiany
kosmetyczne.
Czyli

zamiast

intensywnej

umieścić

takiego

terapii/reanimacji,

pacjenta
proponują

na

oddziale

przewiezienie

umierającego pacjenta do zakładu kosmetycznego ? No to cóż
– pacjent umrze piękniejszy ! ale umrze. Na taki sposób
leczenia uniwersytetu/nauki nikt odpowiedzialny za kraj nie
powinien się zgodzić.
Identyfikacja chorób uniwersytetu

Identyfikację chorób opieram na wieloletnim monitorowaniu
patologii

akademickich

prowadzonym

na

platformach

Niezależnego Forum Akademickiego:
NIEZALEŻNE
LUSTRACJA

FORUM
I

AKADEMICKIE

WERYFIKACJA

–

http://www.nfa.pl/

NAUKOWCÓW

PRL-

http://lustronauki.wordpress.com/
ETYKA

I

PATOLOGIE

POLSKIEGO

ŚRODOWISKA

AKADEMICKIEGO –http://nfaetyka.wordpress.com/
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MEDIA POD LUPĄ NFA –http://nfajw.wordpress.com/
NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – SPRAWY LUDZI NAUKI –
http://nfapat.wordpress.com/
MOBBING

AKADEMICKI

–

MEDIATOR

AKADEMICKI

–

http://nfamob.wordpress.com/
BLOG AKADEMICKIEGO NONKONFORMISTY
https://blogjw.wordpress.com/

opisanych częściowo także w książkach:
Drogi

i

bezdroża

nauki

w

Polsce.

Analiza

zasadności

wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i
Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców (2008)
Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w
środowisku akademickim (2009)
Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego (2010)
Patologie akademickie pod lupą NFA (2011)
Patologie akademickie po reformach (2012)
dostępnych także w internecie na stronie http://www.nfa.pl/

31

Brak pieniędzy– przyczyna pozostałych chorób ?

Niemal
systemu

powszechnie

za

akademickiego

wydawanych

na

naukę

podstawową

chorobę

polskiego

niedostatek

pieniędzy

uważa

się

(raczej

księgowanych

po

stronie

wydatków na naukę). Niedostatek pieniędzy jest oczywisty, jak
i

oczywista

jest

konieczność

wielokrotnego

zwiększenia

finansowania nauki, ale na ogół nie podnosi się kwestii
zmniejszenia

marnotrawstwa

obecnych,

niedostatecznych

środków, ani powiązania finansowania z efektami naukowymi i
edukacyjnymi.
Nie ma też jasnego określenia jaki poziom finansowania nauki
spowoduje

ustąpienie

chorób

spowodowanych

brakiem

Niedofinansowanie
(niemal)

nikt

pozostałych,

nauki

nie

jest

stanem

protestuje/

podobno
pieniędzy.

chronicznym,

protestował

ale

przeciwko

finansowaniu pozoranctwa naukowego, „badań” pasjansów,
czy

wręcz

•

niszczenia

nauki/naukowców.

Jaka gwarancja, że podniesienie w obecnym
patologicznym systemie wydatków księgowanych po
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stronie wydatków na naukę do 2 % PKB zwiększy efekty
nauki, a nie zwiększy marnotrawstwa, czy niszczenia
potencjału intelektualnego przy obecnym stanie choroby
nauki ?

•

Jaka gwarancja, że podniesienie np. uposażenia
profesorów do 3 średnich krajowej, a dr do 2 średnich
spowoduje ustąpienie tej ‚finansowej’ choroby ?

Umierającemu

często

pieniądze

nie

pomagają

!

„Konający” humaniści UJ nie są w stanie zidentyfikować w
historii systemu komunistycznego, ani stanu wojennego !

•

O ile trzeba im podwyższyć uposażenie i finansowanie
badań aby zdołali go zidentyfikować ?

Podobno poziom nauki w III RP spadł poniżej poziomu w PRL,
gdy wtedy poziom wynagrodzenia pracowników nauki był
niższy (wielokrotnie niższy w stosunku do naukowców z krajów
Zachodnich),

a

do

prowadzenia

badań

musiał

często

wystarczyć tylko niski dodatek delegacyjny. Podwyższenie
finansowania naukowców w patologicznym systemie III RP na
ogół nie podwyższyło efektów nauki.
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Wieloetatowość–standardowo
niedofinansowania

kadr

uważana

naukowych.

za

Podobno

skutek

związana

z

niedoborem kadr akademickich przy zwiększonej wielokrotnie
ilości studentów.

Natomiast niedobór kadr, luka pokoleniowa, to miałby być
wynik niskich płac i niechęci do zatrudniania się na uczelniach?
Pomija się fakty, że najczęściej wieloetatowcami są najlepiej
zarabiający na pierwszym etacie (profesorowie, rektorzy,
dziekani), a niedobory kadrowe są związane z Wielką Czystką
Akademicką

pod

koniec

PRLu

i

„wilczymi

biletami”

dla

wykluczonych z systemu, obowiązującymi także w III RP, a
ponadto z barierami prawnymi i środowiskowymi dla Polonii
akademickiej.
Z wieloetatowością związana jest fikcja naukowa i edukacyjna.
Rekordziści w III RP byli zatrudnieni na 17 etatach. Mimo
ustawowego

ograniczenia

wieloetatowość

nadal

jest

powszechna, szczególnie wieloetatowość decydentów (nie tylko
akademickich) i posłusznych, a studenci/doktoranci narzekają
na brak kontaktu z kadrą akademicką.
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Brak mobilności kadr akademickich spędzających cały swój
żywot akademicki na tej samej uczelni, czyli „chów wsobny”.
Ideał polskiego ‚akademika’ to kariera od studenta do rektora
na tej samej uczelni. To silny argument przy wybieraniu
rektorów na uczelniach spośród samych swoich.

Konieczność

przypisania

do

jednej

uczelni

podobno

jest

związana z brakiem pieniędzy, mimo że na ogół migruje się ‚za
chlebem’,

kiedy

niemobilnych

pieniędzy

nie

ma.

(por.

Nomadyzm

http://forumakad.pl/archiwum/2004/12/17-za-

nomadyzm_niemobilnych.htm).

W Polsce nie ma nawet mobilności ‚wewnętrznej ‚ tzn. między
uczelniami/placówkami naukowymi w tym samym mieście (a
nawet przy tej samej ulicy), a tego nie da się uzasadnić
kosztami przejazdów, czy koniecznością zmiany zamieszkania.

Choroby powiązane: rekrutacja kadr na podstawie ustawianych
konkursów na etaty ‚dla swoich’ z dominacją kryteriów
genetyczno-towarzyskich

nad

merytorycznymi,

nepotyzm,

pajęczyna akademicka (sitwy akademickie, klany rodzinne).
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Są to choroby mile widziane w środowisku akademickim ! Jest
niemal powszechna aprobata dla ustawianych konkursów na
każde stanowisko uczelniane. Nikt ‚na górze’ nie nakazuje
ustawiać konkursów, ale niestety nikt też za ustawienia nie
karze ! To są bardzo przyjazne warunki dla rekrutacji kadr nie
najlepszych.
Klany rodzinne na uczelniach są często spotykane, a ustawy
antynepotyczne

były

oprotestowane

w

obronie

jedności

rodziny. Nie brano pod uwagę zasady, że rodzina nie powinna
być wiązana siłami służbowymi – tylko uczuciowymi.

Niemerytoryczne oceny są spotykane na każdym szczeblu
‚kariery’ akademickiej. Każdą karierę można utrącić bez
względu na wartość dorobku naukowego. Na każdą pracę
można

napisać

2

różne,

przeciwstawne

recenzje,

aby

dostosować je do potrzeb chwili, jak pokazuje „system
Drewsa” (System Drewsa, czyli nauka polska w podręcznej
strusiówce

–

https://blogjw.wordpress.com/2009/01/17/system-drewsa/).
W efekcie mamy do czynienia z negatywną selekcją kadr.
Chorobliwy nadmiar – Nadmiar szkół z nazwy wyższych (ponad
400) to poważna i kosztowna choroba. Jakość wykształcenia
zdecydowanie spada – kadra nie jest w stanie zapewnić
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wysokiego poziomu wykształcenia, ani prowadzić badań na
wysokim poziomie. Trzeba mieć na uwadze poważne koszty
utrzymania nieruchomości uczelnianych i całej infrastruktury
badawczo-edukacyjnej. Mamy też do czynienia z nadmiarem
często egzotycznych kierunków studiów. Niektóre tworzone są
tylko po to aby utrzymać i awansować kadrę.

Plagiaty– Poważna choroba na wszystkich szczeblach – od
rektora do studenta. Zły przykład idzie od góry. Kadra
niezdolna

do

wychwytywania

plagiatów,

sama

popełnia

plagiaty, lekceważy ujawniane plagiaty. Kosztowne programy
antyplagiatowe nie wyręczą promotora.
Mój program walki z plagiatami poprzez karanie plagiatofilii i
nagradzanie plagiatofobii (Darmowy program antyplagiatowy,
czyli

karanie

plagiatofilii

i

nagradzanie

plagiatofobii-

https://wobjw.wordpress.com/2009/12/31/darmowy-programantyplagiatowy/) nie jest wdrażany w życie, chociaż byłby
bardziej skuteczny od programów antyplagiatowych. Spora
część (kilkadziesiąt % ?) prac dyplomowych to plagiaty, lub
prace zakupione w firmach piszących/sprzedających prace
dyplomowe

(nie

tylko

licencjackie

i

magisterskie)

zamówienie. Mimo kryzysu takie firmy – prosperują !
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na

Mobbing – to powszechna choroba w polskim systemie
akademickim,

szczególnie

dotykająca

niekompetentnych

kierowników. Silniej ogranicza potencjał intelektualny niż brak
pieniędzy, a protestów przeciwko mobbingowi, w obronie
mobbingowanych
zawodowych.

–

brak,

także

Monitoring

ze

mobbingu

strony
i

związków

poradnik

dla

mobbingowanych prowadzony jest społecznie przez dysydenta
akademickiego

!

(MOBBING

AKADEMICKI

–

MEDIATOR

AKADEMICKI –https://nfamob.wordpress.com/).

Upolitycznienie nauki –
Nauka w Polsce jest systemowo upolityczniona. Najwyższy
tytuł naukowy w Polsce – tytuł profesora zwanego popularnie
‚belwederskim’

nadaje

prezydent

na

wniosek

urzędników/biurokratów Centralnej Komisji.
Tytuł uczelnianego profesora nie jest tak ceniony – zwany jest
nieraz ‚profesorem podwórkowym’.

Widać środowisko akademickie nie ma do siebie zaufania, choć
to środowisko naukowe winno decydować kto może, a kto nie
może

być

profesorem.

Np.

w

USA

nie

ma

profesorów

‚białodomowych’ a tylko uczelniani (czyli ‚podwórkowi’ w
polskiej nomenklaturze) a nauka jest i to na innym niż u nas
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poziomie.
Nie jest tajemnicą, że tak jak w PRLu, tak i w III RP kariery
naukowe są w niemałym stopniu uwarunkowane politycznie i
to zarówno na etapie finansowania tematów naukowych, jak i
ich oceniania i awansowania naukowców. Bez trudu można
zauważyć

‚obstawę

polityczną’

przewodów

doktorskich

i

wyższych, i utrącanie naukowców o nieodpowiedniej orientacji
politycznej.

Charakterystyczne

jest

przyspieszanie

karier

naukowych po zdobyciu władzy politycznej (trzeba się spieszyć
z habilitacją nim się straci stołek).

Konformizm – jest jedną z najpoważniejszych chorób polskiego
środowiska naukowego, które z istoty rzeczy winno być
nonkonformistyczne.
wyrzucano

z

Nonkonformistów

uczelni,

bo

stanowili

jednak

w

zagrożenie

PRLu
dla

konformistycznego systemu, stąd na uczelniach pozostali
konformistyczni beneficjenci czystek.
Cechą charakterystyczną nauki uprawianej w Polsce jest brak
(bezkarnej) krytyki naukowej – a trzeba mieć na uwadze, że
tam się kończy nauka gdzie kończy się możliwość krytyki.
„Akademicy” boją się podejmować ‚trefnych’ tematów, wyrażać
opinie, ujawniać patologie …..przynajmniej do emerytury.
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Choroba tytularna– celem uprawiania nauki w Polsce jest
zdobycie tytułu i ten cel uświęca środki. Wszystko jest
podporządkowane temu celowi, a nie jakości badań naukowych
i edukacji. Ich jakość od tytułów jest jakby niezależna. Jednak
to

według

tytułów

wynagradza

się

pracowników,

ocenia

uczelnie. System tytularny, czyli zarządzanie nauką przez
tytuły

(habilitację,

wiekach

profesurę)

wcześniejszych

za

przypomina

pomocą

kolonizację

koralików

i

w

różnych

świecidełek.
Polskie

społeczeństwo

zostało

skolonizowane

tytularnie

i

utytułowani (politycznie umocowani) mogą z nim zrobić co
tylko zechcą. Profesor może pisać/mówić największe brednie i
nie można tego bezkarnie podważać.

System nastawiony jest na produkcję dyplomów, tytułów – a
jaki z tego pożytek dla nauki, dla kraju ? Po co jest
uniwersytet
?
Nawet decydenci akademiccy zaczynają mówić, że nikogo
(niemal) nie interesuje to co zawierają prace dyplomowe,
doktorskie, habilitacyjne i czego uczy się studentów. Ale
system tytularny nadal trwa i uwielbienie dla tytułów nadal
rośnie, choć jesteśmy potęgą tytularną, ale mizerią naukową.
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Strach środowiska akademickiego przed ‚obcymi’ – zamknięcie
systemu przed Polonią akademicką, przed wykluczonymi z
systemu w PRL, przed uformowanymi w innych środowiskach.
Schizofrenia

akademicka

–

misją

uniwersytetu

jest

poszukiwanie prawdy, ale niewygodnej prawdy ‚akademicy’ nie
chcą szukać. Prawdę o samych uniwersytetach utajniają,
niszczą, boją się poznać historię choroby (bunt antylustracyjny
!), heroicznie wręcz walczą aby nie poznać tego co badają.
(Jak badacze walczą aby nie poznać tego co badają –
https://blogjw.wordpress.com/2013/03/25/jak-badaczewalcza-aby-nie-poznac-tego-co-badaja/

Choroba moralna– widoczna jest zapaść moralna polskiego
środowiska akademickiego, upadek etosu nauki, tolerowanie
oszustów,

kłamców,

a

usuwanie

ze

środowiska

osób

walczących z patologiami. Mamy do czynienia z produkcją
rozlicznych kodeksów etycznych przy upadku etyki środowiska
akademickiego. Na straży etyki, dobrych praktyk akademickich
stoją przy tym ludzie o kiepskich kwalifikacjach etycznych (czy
ich pozbawieni).

Uwarunkowania historyczne kryzysu
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Uniwersytet III RP jest spadkobiercą uniwersytetu PRL, tak
prawnym, intelektualnym, jak i moralnym – uniwersytetu
funkcjonującego

w

systemie

totalitarnym,

w

systemie

kłamstwa. Ciągłość nie została przerwana – uniwersytet
pozostał

skansenem

nie

do

końca

upadłego

systemu

komunistycznego, tak w aspekcie instytucjonalnym, jak i
personalnym.
Odziedziczył choroby akademickie tego systemu.
W

Polsce

Ludowej

trwało

zarządzanie

nauką

przez

scentralizowaną habilitację i profesurę belwederską (narzędzie
dyscyplinowanie
nomenklaturowa

kadr),

a

na

Centralna

straży
Komisja

tytułów

stała

Kwalifikacyjna.

Zarządzanie uniwersytetami odbywało się przez nomenklaturę
akademicką, jawnych współpracowników systemu (członkowie
PZPR

często

pozostają

tajni

w

III

RP).

Uniwersytety

„ochraniała” SB i tajni współpracownicy, częściowo ujawniani w
III RP, ale zwykle nie pozbawiani pracy, w przeciwieństwie do
ich ofiar. (LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL –
http://lustronauki.wordpress.com/)

W systemie komunistycznym, od początku jego instalacji,
trwało

oczyszczanie

‚wstecznego’,
nauczycieli

kadr

uniwersytetu

nieprzyjaznego

akademickich,

dla

którzy
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nowego
by

mogli

z

elementu

systemu,

z

‚negatywnie’

wpływać na młodzież akademicką. Przyspieszano kariery dla
budowniczych nowego systemu, konformistów i oportunistów.
Po 56 r. miała miejsce odwilż i część profesorów wróciła na
uczelnie,

ale

po

r.

68

przyspieszano

wymianę

kadr

akademickich. Zastępowano kadry uformowane jeszcze w II
RP kadrami z epoki ZMP i była to katastrofa dla uniwersytetów
zauważalna w latach 70-80 tych. W stanie wojennym i powojennym przeprowadzono b. liczne awanse profesorskie dla
kadr posłusznych i Wielką Czystkę Akademicką wśród kadr
nieposłusznych. Tym samym uformowano (co prawda nie bez
oporów) zupełnie inną niż w II RP – elitę akademicką –
prawdziwych peerelczyków.
Złamanie kręgosłupa moralnego środowiska akademickiego
jest przyczyną wielu chorób uniwersytetu, tak w PRL, jak i w
III RP, z tym, że niektóre choroby ujawniały się w PRL na
mniejszą skalę, bo wtedy była jeszcze, choć coraz mniej liczna
– kadra uformowana w II RP. System akademicki był ponadto
wielokrotnie mniej liczny – studiowało kilka % społeczeństwa i
było wiele mniej uczelni.
Na uczelniach po 1989 r. nie było odwilży !
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W czasie transformacji nie wyrejestrowano z systemu tajnych,
ani jawnych współpracowników systemu zła, zwykle ludzi bez
twarzy i kręgosłupa. Co więcej wielu z nich nie tylko pozostało
na publicznych uczelniach, ale zasiliło/czy potworzyło uczelnie
niepubliczne,

gdzie

nadal

swoim

przykładem

negatywnie

wpływali na młodzież akademicką !
Natomiast

wykluczeni

z

systemu

zła

nadal

pozostali

wykluczeni, gdyż ocalały mimo transformacji system zła nadal
ich odrzucał.
„Wilcze bilety” z czasów PRLu zachowały ważność w III RP !
W III RP utrzymano system tytularny przez lata nadal
kompatybilny z systemem b. bloku komunistycznego, a nie
przystający do bloku zachodniego. Skutkowało to częstym
uzyskiwaniem tytułów, niewiele zresztą wartych, za wschodnią
granicą (turystyka habilitacyjna) i blokadą powrotów do Polski
naukowców

pracujących

na

Zachodzie.

Naukowcy

z

obywatelstwem polskim nie mieli szans na zatrudnienie np. na
stanowiskach profesora, bo nie mieli habilitacji nieznanej w
większości krajów zachodnich. (Akcje Niezależnego Forum
Akademickiego

–
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https://nfawww.wordpress.com/2008/07/23/akcjeniezaleznego-forum-akademickiego/)

Skutkiem

tego

dla

naszego

samozadowolenia

mamy

największą liczbę ‚udyplomowionej’ młodzieży, mamy coraz
większą liczbę doktorów i to habilitowanych, oraz profesorów
belwederskich, a jesteśmy mizerią naukową i kraj nie ma z
tego większego pożytku.
I tego systemu nikt tak naprawdę nie chciał zmienić w III RP.
Reformatorzy

tak

‚reformowali’

system,

aby

utrzymać

patologiczne status quo.

Dyplomy, dyplomy – na sprzedaż

W Polsce dyplom traktowany jest jak fetysz. Mroczny obiekt
pożądania. Ludziska są w stanie wszystko zrobić aby go
zdobyć.
Nie bez przyczyny firmy oferujące pisanie prac licencjackich,
magisterskich

a nawet doktorskich –

od lat prosperują

znakomicie, gdy inne firmy upadają. Zapotrzebowanie na
dyplomy nadal się utrzymuje.
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Są też firmy zajmujące się wręcz fałszowaniem dyplomów,
biorące

zapewne

przykład

ze

słynnej

wytwórni

prac

magisterskich Juliana Haraschina funkcjonującej w Polsce
Ludowej.
(https://lustronauki.wordpress.com/2015/05/15/produkcjamagistrow-na-uj-okres-prl-w-wytworni-juliana-haraschina/.
Ostatnio policja zajmująca się zwalczaniem przestępczości
gospodarczej odniosła znaczący sukces wykrywając fałszerzy
dyplomów, którzy w okresie 2009-2012 sfałszowali i sprzedali
blisko

100

dyplomów

renomowanych

uczelni

w

Polsce.http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114074,Finalsprawy-przeciwko-falszerzom-dyplomow.html

Zarobili

blisko

pól miliona złotych, bo ceny wahały się od 4 tys. za odpis, do 8
tys. zł za dyplom. A chętnych nie brakowało.

Wielkiego rabanu w mediach na ten temat nie było. Bo niby
dlaczego ? Wszyscy się już przyzwyczaili do podobnych
procederów. Plagiaty – inna forma nieuczciwego zdobywania
dyplomów ( i nie tylko) są na porządku dziennym, a nie ma
woli, aby z systemu wykluczać tych co plagiatują, a nie tych co
plagiaty wykrywają.
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Inni w pogoni za dyplomami piszą różne dyrdymały i jeśli są
swoi, to na ogół znajdują takich co ich pod niebiosa będą
wychwalać, a przynajmniej swoim autorytetem osłaniać.
Dyplomowanych i to nie jeden raz – licencjacko, magistersko,
doktorsko – mamy w biznesie i polityce co niemiara, a biznes i
polityka leży, tzn. tam gdzie Polska – leży kamieni kupa.
Nasz system preferuje dyplomy – jest systemem tytularnym, a
nie merytorycznym, i ten jest najważniejszy, najlepszy, kto
dyplomy/tytuły posiada, bez względu na to co w głowie
posiada i jaki pożytek z głowy robi.
Jest więc tak, że jedni mają głowę – inni tytuły. Co więcej w
Polsce tytuł profesora to jest honor, mimo tego, że w praktyce,
w życiu, jest tak, że jedni mają honor, a drudzy profesurę, a
nader

rzadko

jedno

i

drugie.

(

bibliografia

nahttps://nfaetyka.wordpress.com/,https://blogjw.wordpress.
com/)

Toczy się postępowanie prokuratorskie w sprawie prezesa
Business Centre Club – Marka Goliszewskiego, który miał
ochotę uzyskać dyplom doktora i chyba by go uzyskał, bo
zaprzyjaźnieni profesorowie byli za, ale studenci kierując się
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kryteriami merytorycznymi – postawili barykadę i to tak
mocną, że nawet profesorowie nie byli w stanie jej sforsować.
No cóż, skoro profesorowie u nas nie trzymają poziomu, ani
honoru, studenci muszą stać na straży jakości nauki i
nauczania w Polsce.
Nie zawsze to im się udawało. Gdy w systemie Polski Ludowej
argumentowali

zasadnie

wobec

haniebnych

poczynań

profesorów ‚ „takie metody postępowania z pewnością nie
wprowadzą

godnie

nauki

polskiej

w

XXI

wiek

’https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/moj-jubileusz/
profesorowie zamiast godności – wybierali nicość i taką naukę
w Polsce do XXI wieku wprowadzili. Teraz tylko walczą aby
taka nauka w Polsce została i na następne wieki i tylko w
studentach nadzieja, że im to się nie uda.

Profesorowie – beneficjenci systemu zła, nie mają w tym
interesu aby system zła przekształcić w system dobra.
Baa…., nawet by tego nie potrafili, bo zło im się z dobrem
pomieszało.

Nawet

argumentują

nieraz,

że

skoro

są

profesorami – to oni są dobrem, bo dobrem jest profesura im
nadana, a nawet gdy ze zła (plagiatu, oszustwa, nicości ) ona
pochodzi, nie wolno im tego odbierać, bo to by dopiero było zło
!
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Na drodze do przekształcania rektoratów
w agencje nieruchomości

Źródła

ministerialne

podają,

że

„od

roku

2007

Polska

zainwestowała ponad 30 miliardów złotych w uczelnianą i
instytutową

infrastrukturę”

(http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/uczelnielepiej-wykorzystaja-laboratoria-i-budynki.html) .

To wiele, a skutki tych inwestycji są widoczne gołym okiem.
Obserwowaliśmy od lat, często ze zdumieniem, że mimo
nadciągającego niżu demograficznego i biedy panującej na
uczelniach – o czym informowały media – nieruchomości
uczelniane rosły jak grzyby po deszczu.
Niektórzy pytali:
Po co tyle nieruchomości akademickich ?
Kto tam będzie pracował/studiował ?
Kto to utrzyma ?
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Oczywiście na budowę nieruchomości jakieś 2/3 środków
pochodziło z UE, ale zainwestowano niemało także ze środków
budżetowych niewystarczających na finansowanie nauki.
Mimo

wybudowania

takiej

ogromnej

ilości

budynków

i

laboratoriów, znakomitej poprawy infrastruktury akademickiej,
nauka w Polsce jest w stanie kryzysu, a niektórzy obwieszczają
wręcz śmierć nauki.
Czyżby te kosztowne nieruchomości miały służyć za domy
pogrzebowe ?
Otóż nie. Co prawda ilość polskich studentów, a także
wykładowców

maleje,

ale

nieruchomości

przecież

mozna

wypełnić inną ‚substancją’.
Nie za bardzo powiodły się kosztowne wyprawy rektorów po
nader

licznych

studentów

chińskich,

którym

te

mury

najwidoczniej nie zaimponowały, a zapewne bardziej im zależy
na zdobyciu wiedzy i umiejętności przeżywania życia w
godziwy sposób. Tego polskie uczelnie nie zapewniają. Mury
piękne, ale środowisko akademickie niezbyt przyjazne, a
wykładowcy jakby mało przydatni do studiowania. Zresztą są
problemy, aby w tych nieruchomościach ich odnaleźć.
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Jak przypuszczałem już przed laty, istniało i istnieje drugie dno
tego

boomu

na

nieruchomości

akademickie.

Wybudować

można, ale jak to utrzymać, skoro budżet nie jest z gumy, a
opłaty od studiujących maleją ?
Tak jak sądziłem musi przyjść czas na rozwiązanie tego
problemu. I już ten czas nadchodzi.
Otóż

UE

przekonana

nieruchomości

się

przez

marnują,

naszych

decydentów,

zgadza

się

aby

że

lepiej

wykorzystywać laboratoria i budynki akademickie tzn. póki co,
do 20% danej infrastruktury będzie można wykorzystać do
działalności komercyjnej.
Skoro z działalności naukowej i edukacyjnej nie da się tego co
wybudowano

utrzymać,

to

trzeba

dać

jakąś

część

nieruchomości na wynajem i środki będzie można zdobyć. Jak
to nie wystarczy, to trzeba będzie te 20 % powiększyć o
kolejne procenty. Ale pierwszy krok jest już zrobiony.
Nic w tym dziwnego, bo już przed kilku laty jak NIK zbadała z
czego

utrzymują

się

instytuty

badawcze

(https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-gospodarowaniumajatkiem-przez-instytuty-badawcze.html) to się okazało, że
głównie

z

wynajmu

nieruchomości,
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bo

z

produkcji

intelektualnej się nie da, tym bardziej, że ta jest w zaniku, czy
istnieje tylko teoretycznie.

Metody utrzymywania z wynajmu nieruchomości -pozoranctwa
naukowego i edukacyjnego – są już opracowane i nie ma
przeszkód aby iść dalej tą drogą.
Jak rektoraty przekształci się w agencje nieruchomości, to
zarządzający uczelniami z tych nieruchomości całkiem nieźle
się utrzymają, oczywiście jeśli pozbędą się elementu dla nich
szkodliwego,

zajmującego

sporo

przestrzeni

do

badań

i

nauczania, którą lepiej by można wykorzystać przeznaczając
na wynajem.
Nie ulega wątpliwości, że pożytek z tego dla trzymających
władzę w uczelniach będzie znacznie większy. A że Polska z
tego pożytku mieć nie będzie, to nikogo jak nie obchodziło, tak
i nie obchodzi. W końcu państwo istnieje tylko teoretycznie.
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Spontaniczny komentarz dysydenta akademickiego
do prac AKO nad programem dla środowiska naukowego
(zamieszczony na stronie AKO http://ako.poznan.pl/6227/)

„WPIS: PC – 22 CZERWCA 2015
Przedstawiamy komunikat ze spotkania w Sejmie oraz szkic
programu

dotyczącego

uzdrawiania

polskiej

nauki.

Kontynuacją prac nad propozycjami Akademickich Klubów
Obywatelskich będą planowane na jesień dwie konferencje
organizowane przez prof. Michała Seweryńskiego.”
♣
Mój spontaniczny komentarz: 25 czerwca 2015 20:15
Re: AKO – Prace nad programem dla środowiska naukowego.
W

dokumentach

nie

widać

woli

radykalnych

zmian

w

patologicznym systemie nauki i szkolnictwa wyższego, raczej
jest

wola

poprawienia

doli

beneficjentów

patologicznego

systemu. Wykluczonych się wyklucza także z dyskusji nad
zmianami.
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W: http://ako.poznan.pl/wpcontent/uploads/2015/06/komunikat_sejm_12_06_2015.pdf
czytamy:
„upływ czasu i wymiana generacyjna pracowników nauki
zdezaktualizowały kwestie lustracji i dekomunizacji, które były
pierwszoplanowe jeszcze w 2005 roku. „
jw

–

Nadal

aktualny

problem

–

Kiedy stanie przed sądem akademicka grupa przestępcza –
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/19/kiedy-stanie-przedsadem-akademicka-grupa-przestepcza/ ( i setki tekstów tam
cytowanych, pomijanych milczeniem przez środowisko i bez
odpowiedzi

na

dziesiątki

pytań

–

https://blogjw.wordpress.com/2013/02/12/kolejne-pytania-wsprawiejagiellonczyka,https://blogjw.wordpress.com/2014/01/07/pyta
nia-bez-odpowiedzi-do-konca-roku-2013/).
Student który nie potrafi odpowiedzieć na 3 pytania nie
dostaje promocji, niby dlaczego ‚profesorowie’ którzy nie
potrafią odpowiedzieć na dziesiątki łatwych pytań mają być
promowani?

Żaden

upływ

czasu,

ani

wymiana

generacyjna,

nie

zdezaktualizuje konieczności poznania prawdy. Finansowanie
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badaczy, którzy walczą o to aby nie poznać tego co badają nie
powinno

mieć

miejsca.

https://blogjw.wordpress.com/2013/03/25/jak-badaczewalcza-aby-nie-poznac-tego-co-badaja/.
Nie widzę programu finansowania tych co chcą poznać i
poznają.
http://ako.poznan.pl/wpcontent/uploads/2015/06/AKO_propozycje_program_12_06_2
015.pdf
„w roku 2020 Polska wejdzie na światowy rynek pracodawców
w zakresie nauki. Pociągałoby za sobą z jednej strony
ograniczeniu „drenażu mózgów”, a z drugiej – przyciąganie
dobrych naukowców z zachodu.”

jw – Czy jest program dla powrotu polskich naukowców z
Zachodu i ze sfery pozaakademickiej? Sprawy finansowe mają
tu niekiedy drugorzędne znaczenie !
Być może pożądane jest szybkie wprowadzenie tzw. stanu
spoczynku

dla

profesorów

dodatkowymi warunkami.
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tytularnych

pod

pewnymi

jw – A co z przenoszeniem w stan nieszkodliwości –
szkodzących nauce ? ( do tej pory taki ‚program’ stosowano na
opak)
Wzrost wynagrodzeń i otwarcie na świat powinny – w
połączeniu ze stosownymi inicjatywami w zakresie punktów 3,
4 i 5, oraz z możliwościami administracyjnego kształtowania
płac, jakie stworzy ministrowi przywrócenie rozwiązania z
punktu 2 – zwiększyć efektywność pracy kadry akademickiej i
badawczej, i poprawić pozycję polskiej nauki w świecie.
jw

–

Nie

mam

przekonania,

tym

bardziej,

że

mam

doświadczenia wskazujące, że wyżej wynagradzani mieli i
mają mniejsze efekty pracy od gorzej wynagradzanych, a
jakoś nie widzę programu lepszego wynagradzania za pracę
akademicką, lecz raczej za etaty i tytuły (co nie zawsze ma
wiele wspólnego z pracą).
[Józef

Wieczorek

–

członek

AKO

–

Poznań,

inspirator

powstania AKO – Kraków]
♣
Dalsze komentarze i opinie o programie dla środowiska
akademickiego zamieszczę niebawem – bo potrzebna jest
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refleksja i dyskusja nad tym co środowisko akademickie zaleca
do zrealizowania, aby wyjść z obecnego kryzysu. Nad moimi
komentarzami, opiniami, analizami – setki, tysiące tekstów –
jakoś

środowisko

akademickie

nie

debatowało.

Fakt,

że

wygodne i przyjemne one nie są, ale stan nauki i szkolnictwa
wyższego przyjemny nie jest i jego zmienianie nie będzie
przyjemne dla beneficjentów tego nieprzyjemnego systemu.
Moje teksty ‚akademickie’ do dyskusji i krytyki merytorycznej
można znaleźć m. in. na:
NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE
http://www.nfa.pl/
LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL
http://lustronauki.wordpress.com/
ETYKA

I

PATOLOGIE

POLSKIEGO

ŚRODOWISKA

AKADEMICKIEGO
http://nfaetyka.wordpress.com/
MEDIA POD LUPĄ NFA
http://nfajw.wordpress.com/
NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – SPRAWY LUDZI NAUKI
http://nfapat.wordpress.com/
MEDIATOR AKADEMICKI KONTRA MOBBING
http://nfamob.wordpress.com/
NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – WHO IS WHO
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http://nfawww.wordpress.com/
Blog akademickiego nonkonformisty
https://blogjw.wordpress.com/
Witryna

Obywatelska

Józefa

Wieczorka

(archiwum)

–

http://wobjw.wordpress.com/.

Książki:
Drogi

i

bezdroża

nauki

w

Polsce.

Analiza

zasadności

wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i
Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców (2008),
Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w
środowisku akademickim (2009),
Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego (2010),
Patologie akademickie pod lupą NFA (2011) ,
Patologie akademickie po reformach (2012)
dostępnych także w internecie na stronie http://www.nfa.pl/

Zwarte zbiory tekstów:
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Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego -2014
https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/12/wielkijubileusz-uniwersytetu-jagielloc584skiego-pod-choinkc499roku-2014.pdf

Józef Wieczorek – Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym z
Prof. Piotrem Sztompką– 2014
https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/11/jc3b3zefwieczorek-kryzys-uniwersytetu-w-ujc499ciupolemicznym-z-prof-piotrem-sztompkc485.pdf
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 1
https://blogjw.wordpress.com/2015/05/05/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-1/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 2
https://blogjw.wordpress.com/2015/05/26/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-2/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 3
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/08/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-3/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego – Tom 4
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/16/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-4/
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Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 5
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/28/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-5/
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Sprawa otwarcia systemu akademickiego
na Polonię akademicką sprawą dla biura
do spraw Polonii i Polaków za granicą.

W orędziu Prezydent RP Andrzej Duda przed Zgromadzeniem
Narodowym

6

sierpnia

2015

r.

powiedział

( http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedziprezydenta-rp/wystapienia/art,1,oredzie-prezydenta-rpandrzeja-dudy-przed-zgromadzeniem-narodowym.html ), że w
ramach Kancelarii Prezydenta powstanie biuro do spraw Polonii
i Polaków za granicą.

W orędziu Prezydent m. in. podkreślał „dzisiaj tym naszym
największym problemem są wyjeżdżający od lat z Polski
młodzi ludzie „ „ potrzeba podtrzymywać łączność z tymi
młodymi, którzy za granicę wyjechali i którzy myślą o powrocie
do Polski” „ by stworzyć im warunki do powrotu do Polski „.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że jedną z przyczyn opuszczania
kraju przez młodych ludzi i to na zawsze, jest kryzys polskiego
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systemu akademickiego. W systemie tym od lat rekrutuje się
kadry głównie wg kryteriów genetyczno-towarzyskich, a nie
merytorycznych, i taki system selekcji nie najlepszych jednak
kadr trwa na kolejnych szczeblach ‚karier’ akademickich.
Polski system przez lata, także w III RP, kompatybilny z
systemem

wschodnim,

a

nie

zachodnim,

spowodował

degradację polskich elit akademickich i nie tylko akademickich,
bo elity polityczne, gospodarcze, medialne formowane są
przecież głównie na polskich uczelniach.
Młodzi

ludzie,

często

bez

szans

na

polskich

uczelniach

otwartych na ‚samych swoich’ i kultywujących ‚chów wsobny’
ale zamkniętych na ‚obcych’, opuszczają kraj aby realizować
swoje pasje. Pracują dla dobra innych krajów, ale nie swojej
Ojczyzny. Na ogół nie mają zamiaru wracać do Polski, bo tu ich
nikt nie chce. Zwykle się podkreśla, że barierą do powrotów są
niskie płace w Polsce, ale to nie jest przyczyna najważniejsza.
Przede wszystkim nasz system akademicki jest nieprzyjazny
dla

Polaków,

którzy

karierę

akademicką

realizowali

za

granicami Polski.
Wybitny nieraz naukowiec z dobrych uczelni Zachodnich,
choćby nawet najlepszych, w Polsce co najwyżej byłby

62

zatrudniony

na

słabo

płatnym,

i

przede

wszystkim

niesamodzielnym stanowisku adiunkta – o ile w ogóle, bo
przecież

nie

ma

habilitacji

a

konkursy

na

stanowiska

akademickie w Polsce są ustawiane na konkretną osobę, która
zbyt wysokim poziomem intelektualnym i osiągnięciami nie
zraża do siebie ‚ustawiaczy’ i z nimi zaprzyjaźnionych.
Szanse na etat w Polsce ( o ile się o takich możliwościach
pracujący za granicami zdołają dowiedzieć) dla Polaków z
zagranicy są nikłe.
Wykazywałem

już,

na

przykładzie

dr

Zbigniewa

Żylicza

(https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-zbigniewaben-zylicza/)

,

że

w

III

RP

trzeba

było

się

zrzekać

obywatelstwa polskiego, aby zostać zatrudnionym w Polsce na
stanowisku profesora.

Istniejący nadal w Polsce system tytularny, a nie dorobkowy,
nie stwarza Polakom z zagranicy warunków do powrotu do
Polski. Inne patologie akademickie także przed pomysłami
powrotu do Polski zapobiegają.
Wiele akcji podejmowanych od 10 lat w ramach Niezależnego
Forum Akademickiego http://www.nfa.pl/ razem z Polakami
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pracującymi

na

uczelniach

akademickich

wcale

nie

spowodowały otwarcia systemu akademickiego na Polonię
akademicką.

Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu
RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji
pracowników

naukowych

–http://www.nfa.pl/articles.php?

id=474,

List do marszałka Senatu RP (petycja, postulaty NFA)–
http://www.nfa.pl/articles.php?id=471

Postulaty

zmian

w

systemie

nauki

w

Polsce–

http://www.nfa.pl/articles.php?id=340

Co więcej, niektóre propozycje i to ekspertów PiS idą w
przeciwnym kierunku – uszczelnienia polskich granic (uczelni)
przed Polakami „zagranicznymi”.(Nauka i szkolnictwo wyższe w
programie

PiS

pod

niezależną

lupą

https://blogjw.wordpress.com/2014/04/02/nauka-iszkolnictwo-wyzsze-w-programie-pis-pod-niezalezna-lupa/)
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–

Bez zmiany filozofii systemu akademickiego i jego otwarcia na
Polonię akademicką raczej trudno sobie wyobrazić wyjścia
uniwersytetu z obecnego kryzysu i wykorzystania ogromnego
potencjału intelektualnego Polaków dla budowy lepszej Polski,
a zatem zrealizowania obietnic przedłożonych Polakom w
orędziu.
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Nędza akademicka, mimo zwiększonego finansowania

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce przekracza już 4 tys zł
miesięcznie,

ale

na

dramatycznie

niedofinansowanych

uczelniach profesor na jednym etacie może zarobić powyżej 10
tys., a nawet więcej, bo górną granicę zarobków zniesiono.
(Pensje

na

uczelniach

wyższe

o

5,8

mld

zł

–

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/889358,ucz
elnie-chca-wiecej-pieniedzy.html ).

Ponieważ jednak to jest mało i trudno (podobno) za takie
pieniądze wyżyć w Polsce, profesorowie na ogól otrzymują
zgodę -od innych profesorów funkcyjnych – na zatrudnienie
( nie mylić z pracą) na drugim etacie ( i nie tylko).
Ci, którzy pracują np. za 2 tysiące, rzadko mają szanse na
dodatkową pracę i muszą się za taką płacę wyżywić, co chyba
świadczy, że są od profesorów zdolniejsi – nieprawdaż ?
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Jak ktoś pracuje rzetelnie na jednym etacie, to siłą rzeczy nie
ma szans na pracę dodatkową, bo czas płynie jednakowo dla
wszystkich,

a

doba

ma

tylko

24

godz.

(choć

nieraz

wykazywano, że w patologicznym systemie akademickim dla
niektórych ma jednak wiele więcej godzin !).
No i są jeszcze tacy, którzy pracują rzetelnie i nawet bardziej
efektywnie

od

etatowych

profesorów,

ale

żadnego

wynagrodzenia za pracę nie otrzymują.
Tych się uważa za bogaczy (bynajmniej nie bezzasadnie) i nikt
się nie upomina, aby jakieś wynagrodzenie mieli, choćby
nawet 10 x mniejsze od biednego profesora.
Jednym słowem – ten kto ma 10 i więcej tysięcy za etat – jest
biedny i finansowo pokrzywdzony i trzeba walczyć, aby miał
więcej i zatrudniać go na kolejnych etatach, a ten kto ma 0 zł
miesięcznie za pracę – jest bogaty i wyróżniany i trzeba
walczyć, aby czasem na uczelni nie dostał żadnego etatu, bo
to dopiero byłby obciach dla profesorów !
Związki zawodowe, rzecz jasna, od lat walczą o wynagrodzenia
etatowców – tych rekrutowanych i awansowanych na drodze
ustawianych na nich konkursów, ale w najmniejszym nawet
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stopniu nie zajmują się tymi, którzy etatów nie mają – choć
pracują, co zresztą nierzadko jest swoistą zasługą także
związków zawodowych.
Oczywiście związki podkreślają, że za jednakową pracę należy
się jednakowa płaca, ale jakoś nie zauważają/zauważyć nie
chcą, że jedni mają płacę za nie-pracę, a inni za pracę płacy
nie mają.
Ostatnio na podwyżki płacowe przeznaczono 5,8 mld złotych i
związki zawodowe ogłaszają natychmiast „ We wrześniu
przeprowadzimy monitoring przyznawania podwyżek”.
Bardzo słusznie, bo kontrola społeczna winna być.
Zdumienie jednak ogarnia, że do tej pory mimo upływu lat, a
nawet wieków, związki zawodowe
nie

przystąpiły

usuwanych

z

do

monitoringu

uczelni

na

pracowników
podstawach

pozamerytorycznych i to przez anonimowe komisje,
nie prowadzą monitoringu etatowców zdobywających
etaty na podstawach pozamerytorycznych w ramach
ustawianych na nich konkursów,
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monitoringu

awansów

akademickich,

monitoringu

obsadzania rozmaitych decyzyjnych komisji, w tym
komisji najważniejszej – Komisji d/s tytułów i stopni
naukowych,

a

poza

tym

monitoringu

rozlicznych

patologii

akademickich, czym o zgrozo od lat zajmuje się bezetatowo,

bez-związkowo

wyklęty

ze

środowiska

akademickiego, jako, że od lat i to 80-tych ubiegłego
wieku ( już w okresie stanu wojennego nierozpoznanego
w historii przez najtęższych mędrców jagiellońskich !) te
patologie mniej lub bardziej nagłaśniał i nagłaśnia,
robiąc robotę związkową, której związkowcy chyba boją
się wykonywać. https://nfaetyka.wordpress.com/

Czym te związki są związane ?
Może jest tak, że wolny człowiek może, a niewolni, związani
związkowo – nie mogą ?
Może trzeba by ten system zmienić i uwolnić związanych
związkowo, aby jako ludzie wolni robili to co powinni. Może to
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by

podniosło

poziom

akademicki,

nawet

przy

obecnych

skromnych (choć nie zawsze, choć nie dla każdego) środkach ?
Trzeba jednak przyznać, że finansowanie sfery akademickiej, a
profesorskiej w szczególności, jest tragiczne.
Nędza akademicka, mimo zwiększonego finansowania, bije po
oczach i budzi współczucie.
Do tej pory finansuje się na uczelniach tajnych i jawnych
współpracowników systemu kłamstwa, choć uczelnie są od
tego, aby poszukiwać prawdy i innych poszukiwania prawdy
uczyć.
Do tej pory finansuje się na uczelniach tych co plagiatują i
plagiatów nie potrafią/nie chcą wykrywać/ujawniać, a nie
finansuje się tych, którzy nie tylko, że nie plagiatują, to i
plagiaty innych ujawniają !
Do tej pory finansuje się na uczelniach tych, którzy pozytywnie
oceniają lipne prace dyplomowe/doktorskie ……… a co więcej,
tacy stoją na samym akademickim szczycie.
Dlaczego nie finansuje się tych co potrafili formować całe
zastępy dobrych naukowo i merytorycznie oceniać prace
dyplomowe, a także profesorskie ?
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Dlaczego nie finansuje się studentów, którzy znacznie lepiej od
profesorów dają sobie radę z prawidłową oceną doktoratów ?
Dlaczego

nie

przenosi

się

w

stan

nieszkodliwości

finansowanych do tej pory profesorów szkodzących nauce w
Polsce ?
Takie postulaty zgłaszałem już w okresie stanu wojennego –
nierozpoznanego

w

historii

przez

najtęższych

mędrców

jagiellońskich ! Ale uznano je za zagrożenie dla uczelni
zatrudniających szkodników i to na stanowiskach decyzyjnych,
no i szkodliwe dla szkodników, więc jako szkodnika wyklęto
mnie dożywotnio ze środowiska uczelnianego.
Ile takich pytań na okoliczność finansowania uczelni należałoby
tu zadać (?), ale nie mam wątpliwości, że pytania zostaną bez
odpowiedzi.
Student, który nie odpowie na 3 pytania na egzaminie nie
może mieć żadnych pretensji gdy dostanie dwóję.
Z mojego doświadczenia wynika, że profesorowie/decydenci
akademiccy, którzy nie są w stanie odpowiedzieć na żadne z
dziesiątków pytań, jakie już zadawałem, nadal są na etatach,
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finansowani coraz lepiej, a przy tym mają swoisty status
pokrzywdzonych – rzecz jasna finansowo, oraz przez tego,
który im zadaje zbyt trudne, niewygodne pytania.
Nie ma zatem żadnej wątpliwości, że stan finansowania
etatowych pracowników uczelni osiągnął dno.
I jeszcze trzeba dodać: Prawie 3 miliony Polaków w skrajnej
nędzy.

Alarmujące

dane

GUS

http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/493136,ilupolakow-zyje-w-bi…
ale profesor jeśli ma nawet 20 tys.miesięcznie – jest jeszcze
biedniejszy !http://telewizjarepublika.pl/posel-platformy…
♥
Materiały uzasadniające tezy tego tekstu :
zamieszczone w strefie NFA www.nfa.pl – m.in.Finanse a
nauka http://www.nfa.pl/articles.php?
topic=42&PHPSESSID=8fd595b78ac185dd038764baa8c9b7f5
oraz zgrupowane w kilka tomów, przeznaczone do uważnego i
refleksyjnego studiowania i merytorycznego komentowania:
Moje boje – Archiwum prasowe dysydenta akademickiego
https://blogjw.wordpress.com/2015/08/13/moje-bojearchiwum-prasowe-dysydenta-akademickiego/
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Moj

boj

– Blog

d

akademic

1https://blogjw.wordpress.com/2015/05/05/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-1/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 2
https://blogjw.wordpress.com/2015/05/26/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-2/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 3
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/08/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-3/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego – Tom 4
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/16/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-4/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 5
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/28/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-5/
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Tom

Kiedy ustawiane konkursy na stanowiska akademickie
znajdą się pod lupą?

Media ostatnio nagłaśniają sprawę ustawiania konkursów w
NIK: np.
Ustawione przetargi w NIK? Prokuratura wnioskuje o uchylenie
immunitetu

Kwiatkowskiemu

i

Buremu

http://www.polskatimes.pl/artykul/6402582,ustawioneprzetargi-w-nik-prokuratura-wnioskuje-o-uchylenieimmunitetu-kwiatkowskiemu-i-buremu,id,t.html
Kwiatkowski i Bury pod lupą prokuratury! Prezes NIK tłumaczy
się z zarzutu ustawiania konkursów i zrzeka się immunitetu
http://wpolityce.pl/polityka/263566-kwiatkowski-i-bury-podlupa-prokuratury-prezes-nik-tlumaczy-sie-z-zarzutuustawiania-konkursow-wydal-oswiadczenie

Sprawa jest wyjaśniana przez prokuraturę, która ją wzięła pod
swoją lupę.
Ciekawe, że do tej pory po żadną lupę nie zostały wzięte
konkursy na stanowiska akademickie, choć od lat wiadomo, że
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są to konkursy fikcyjne, ustawiane na konkretnego kandydata i
z

kryteriami

dostosowanymi

do

poziomu

planowanego

zwycięzcy „konkursu”.
Mówią o tym niemal wszyscy znający realia, ale proceder jakoś
pod lupę właściwych organów nie trafia. Nie trafia też na
czołówki mediów zapewne traktujących to zjawisko jako
zupełnie

normalne

i

nie

zasługujące

na

bliższe

omówienie/potępienie. Co więcej proceder nie trafia pod
obrady rozlicznych komisji etycznych/dyscyplinarnych/ dobroobyczajowych jakie funkcjonują w systemie nauki i szkolnictwa
wyższego w Polsce, ani też MNiSW, RGSW, KRASP czy PAN.
Skoro ustawianie konkursów akademickich uznano za normę,
więc problemu nie ma ?!
Natomiast niemal wszyscy domagają się zwiększenia uposażeń
beneficjentów ustawianych konkursów ! jako niezbędnego
remedium na wyprowadzenie nauki i szkolnictwa wyższego z
kryzysu.
Ja się jednak domagam od właściwych organów wzięcia pod
lupę ustawianych konkursów na stanowiska akademickie,
ujawnienie rezultatów tych konkursów i ich unieważnienia,
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oraz wyrejestrowania z systemu akademickiego ‚ustawiaczy’
konkursów .
Moim zdaniem to byłoby zasadne remedium na drodze do
wyprowadzenie z kryzysu nauki i szkolnictwa wyższego w
Polsce.
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Czy w Polsce da się prawdziwie wprowadzić
Europejską Kartę Naukowca ?

10 lat temu UE zaleciła stosowanie w systemach akademickich
Europejskiej Karty Naukowca .
W Polsce problem EKN został podjęty natychmiast (kilka dni po
jej

ogłoszeniu)

przez

Niezależne

Forum

Akademickie

(www.nfa.pl) postulujące wprowadzenie zasadnych postulatów
Karty do powstającej ustawy o szkolnictwie wyższym.
(np. Europejska Karta Naukowca
http://www.nfa.pl/articles.php?topic=32 )

Nic

z

tego.

W

ustawie

z

r.

2005

głównie

chodziło

o

przeprowadzenie takich zmian w systemie aby wszystko ( co w
systemie zasadnicze) pozostało po staremu.
Tematyce Kary NFA poświeciło wiele dyskusji, podpierano się
Kartą

przy

petycjach,

powstało

książeczka mojego autorstwa
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wiele

tekstów,

w

tym

(Józef Wieczorek DROGI I BEZDROŻA NAUKI W POLSCE
Analiza

zasadności

wprowadzenia

w

Polsce

zaleceń

Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy
Rekrutacji Naukowców http://www.nfa.pl/skany/drogi.pdf)
rozesłana do instytucji akademickich, posłów, organizacji,
bibliotek, z miernymi skutkami. Wielkich dyskusji nie było.
Problemowi wprowadzenia mediatora/rzecznika akademickiego
(jedno z zaleceń Karty) poświęciłem kolejną książeczkę (Józef
Wieczorek
mobbingowi

Mediator
w

akademicki

jako

środowisku

przeciwdziałanie

akademickim

–

https://blogjw.files.wordpress.com/2012/01/mediatorakademicki-jako-przeciwdziac582anie-mobbingowi-wc59brodowisku-akademickim.pdf)
i wiele tekstów ze skutkiem także miernym, choć problem
został zauważony przez kilka uczelni.
Rektorzy (KRASP) zainteresowali się Kartą, ale uznali, że to co
tam się zaleca oni już dawno w Polsce wprowadzili, co można
by uznać co najwyżej za kiepski dowcip.
Pewne zainteresowanie Kartą wykazywali doktoranci i czasami
coś podnosiła Krajowa Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, po tym
jak NFA zwróciło jej uwagę na ważne z punktu wiedzenia
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pracowniczego/systemowego zapisy Karty. Kilka egzemplarzy
moich książeczek przekazałem także KSN, ale skutek był nadal
mizerny.
Dopiero 10 rocznica Karty obudziła zainteresowanie Kartą, co
należy odnotować pozytywnie – bo lepiej późno niż wcale, ale
10 lat chyba zostało stracone ?
(Żółwie tempo naprawiania (?) systemu nauki w Polsce
-https://blogjw.wordpress.com/2015/04/20/zolwie-temponaprawiania-systemu-nauki-w-polsce/)

Oczywiście jak to bywa w polskim środowisku, bynajmniej nie
mającym najmniejszej ochoty przestrzegania zasad Karty, z
pamięci, z bibliografii, z historii całkiem się usuwa tych którzy
byli

pierwszymi

i

najbardziej

aktywnymi

propagatorami

zasadnych zaleceń Karty.
Po 10 latach każdy chce być prekursorem, choć jest 10 lat do
tyłu ! Tak jest w przypadku Obywateli Nauki
(Obywatele

Nauki

–

lider

czy

outsider–

https://blogjw.wordpress.com/2015/06/01/obywatele-naukilider-czy-outsider/
, tak jest też w przypadku KSN ,
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(Dziesiąta rocznica Europejskiej Karty Naukowca. Czy da się
Kartę

prawdziwie

wdrożyć?

–

W.

Pillich.

–

http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/bullet.html – 5-6 (230231)
co najbardziej smuci, bo skłania do pytania ‚czy da się Kartę
prawdziwie wdrożyć’, które to pytanie KSN zasadnie postawiło.
Jak się system wyczyści z tych, którzy działali od samego
początku na rzecz jej wdrożenia, to żadną miarą prawdziwego
wdrożenia Karty nie będzie.
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Chodzi o poznanie mechanizmów i identyfikację osób,
które działały na rzecz Wielkiej Czystki Akademickiej

W komunikacie ze spotkania w Klubie Parlamentarnym PiS w
dniu 12 czerwca 2015r. czytamy wypowiedź prof. Edwarda
Malca

(przedstawiciel

AKO

Kraków,

członek

Komitetu

Programowego PiS (i przewodniczący KSN NSZZ “Solidarność”
w latach 2010-2014) „upływ czasu i wymiana generacyjna
pracowników

nauki

zdezaktualizowały

kwestie

lustracji

i

dekomunizacji, które były pierwszoplanowe jeszcze w 2005
roku.
[http://ako.poznan.pl/wpcontent/uploads/2015/06/komunikat_sejm_12_06_2015.pdf].

Opinia to dla mnie zastanawiająca i zdumiewająca, szczególnie
wobec tego co sam napisałem w Archiwum lustracyjnym Tom A
-C i zamieszczam na stronie LUSTRACJA I WERYFIKACJA
NAUKOWCÓW PRL https://lustronauki.wordpress.com/.
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Musiałbym się wycofać ze wszystkiego tego co napisałem i
nadal piszę z przekonania, że czynię jak trzeba. Nie mam
jednak zamiaru zaprzeczać sobie samemu.
Rzecz jasna wiem, że systemem komunistyczny był systemem
kłamstwa i z tego systemu tak naprawdę do tej pory nie
zdołaliśmy wyjść do końca, a środowisko akademickie nawet
nie zrobiło kroku do wyjścia.
Najwięksi profesorowie UJ (i nie tylko UJ) wzorcowi dla innych
– nie rozpoznali zresztą w historii komunizmu, ani stanu
wojennego i związanej z ochroną tego systemu – Wielkiej
Czystki Akademickiej, więc po co mają wychodzić z tego czego
ich zdaniem nie było ?
Żaden upływ czasu, ani wymiana generacyjna pracowników
nauki nie zdezaktualizuje jednak kwestii poznania prawdy, bo
to by była dezaktualizacja nauki. Może więc ‚pracownicy nauki’
głoszący takie kwestie uświadomią sobie, że wtedy stracą
etaty pracownicze – naukowe, bo te się zdezaktualizują !
W lustracji akademickiej chodzi przede wszystkim o poznanie
mechanizmów i identyfikację osób, które działały na rzecz
Wielkiej Czystki Akademickiej.
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Same wykazy tajnych współpracowników nie wystarczą, tym
bardziej,

że

niektórzy

dowodów

o

(rzekomo)

badacze

dostarczają

znakomitych

rzekomych

wynikach

ochrony

powierzonych im – tj. tajnym współpracownikom – obiektów
akademickich. Z tak ochranianych uczelni podobno nikt nie
został usunięty z przyczyn pozamerytorycznych, a Wielka
Czystka Akademicka podobno jest mitem.
Tak twierdzą beneficjenci wielkiej czystki, rzecz jasna najlepsi
z najlepszych, bo taki rzekomo kierunek miała selekcja w
systemie komunistycznym.
Skoro

system

komunistyczny

rzekomo

wyselekcjonował

najlepszych w wyniku symbiozy PZPR-SB – nomenklaturowe
władze

akademickie,

to

rzeczywiście

nie

byłoby

sensu

dokonywania lustracji, a tym bardziej dekomunizacji, bo
przecież o to chodzi aby dla dobra społecznego najlepsi z
najlepszych tworzyli system akademicki.
Tak

jednak

nie

jest,

bo

w

systemie

komunistycznym

dominowała negatywna, a nie pozytywna selekcja kadr i doszło
do Wielkiej Czystki Akademickiej – tych niewygodnych dla
systemu, i z tą spuścizną do tej pory się nie uporaliśmy i wielu
nie chce jej nawet widzieć i cokolwiek o niej wiedzieć.
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Kompromitacją środowiska akademickiego jest to, że Kapituły
Wina są znane, ale Kapituły Winnych – nie , i nie ma woli aby
były

znane.

https://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/02/22/listotwarty-do-czlonka-kapituly-wina-rektora-uj-na-jubileusz-650lecia-uj/

Skutki tego są widoczne na każdym kroku akademickim i
reformy systemu prowadzone w kierunku dobrej zmiany nie
mogą tego nie brać pod uwagę.
Ja nie jestem zwolennikiem dezaktualizacji nauki w ramach
planowanych

reform

państwa,

ale

jestem

zwolennikiem

dezaktualizacji etatów tajnych i jawnych współpracowników
systemu kłamstwa, oraz takich pracowników nauki, dla których
prawda nie jest ciekawa. Polski nie stać na utrzymywanie fikcji
naukowej i szkodliwej edukacji oraz finansowania heroicznych
wysiłków na rzecz niepoznania prawdy.
Stosowana na niektórych uczelniach, np. na UJ, metodologia
badań

nad

pokrzywdzonymi

w

PRL,

polegająca

na

ankietowaniu/wysłuchiwaniu tylko beneficjentów, ma takie
samo naukowe uzasadnienie jak badania nad głodującymi
poprzez ankietowanie/wysłuchiwanie tylko najedzonych. A taką
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metodologię

stosują

beneficjenci

czystki

z

tytułami

profesorskimi, co samo w sobie jasno pokazuje jaki ona miała
charakter i ‚głębokość’.
Mimo

upływu

czasu

i

częściowej

wymiany

generacyjnej

pracowników nauki do tej pory nie doszło do samooczyszczenia
się środowiska pobrudzonego w czasach komunistycznego
zniewolenia. Środowisko akademickie zniewolone umysłowo do
tej pory nie odzyskało swojej niepodległości, walcząc nadal
heroicznie i rozpaczliwie aby nikt jego historii nie poznał.
Niektórzy lansują tezę, że historia się skończyła i żyją teraz w
okresie

post-historycznym,

więc

takie

badania

się

zdezaktualizowały.
Dezaprobatę dla takich poglądów wyraziłem w wielu tekstach,
więc nie ma sensu po raz setny, czy tysięczny, powtarzać tych
samych argumentów, których środowisko akademickie – z
małymi wyjątkami – nie chce znać i to bez względu na opcję
polityczną, czy zawodową.
Nie chce znać szczególnie mechanizmów, ani identyfikacji
osób, które mimo upływu czasu i wymiany generacyjnej
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doprowadziły naukę/środowisko akademickie do obecnego
kryzysu.
A w szeroko pojętej lustracji akademickiej winno właśnie
chodzić o poznanie takich mechanizmów i takich osób, bez
czego nie ma szans na uzdrowienie systemu akademickiego.
Zaniechanie takiego poznania będzie oznaczało jedynie po raz
kolejny

pozorowanie

zmian/reform

i

działanie

na

rzecz

zachowania systemowego status quo z elementami powrotu do
przeszłości.

86

Do tej pory UJ nie deklaruje gotowości…..

W komunikacie rektora UJ (21.09.2015) czytamy „Uniwersytet
Jagielloński

deklaruje

gotowość

przyjęcia

na

studia

uciekinierów zmuszonych do opuszczenia swoich krajów z
politycznych

powodów.

”http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INST
ANCE_d82lKZvhit4m/10172/100930477
Nic mi nie wiadomo aby którykolwiek rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego kiedykolwiek wydał oświadczenie w sprawie
gotowości przywrócenia na UJ usuniętych podczas politycznych
czystek w PRL, ani choćby gotowości do ujawnienia prawdy o
tych czystkach.
Jeśli

ktoś

zna

takie

oświadczenie

informację.
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będę

wdzięczny

za

Niepoprawne refleksje przedwyborcze

Do wyborów już blisko. Będzie się działo ! Ale co z tego
wyjdzie ? Kto do Sejmu/Senatu wejdzie ?
I co tam będzie robił ?
Ostatnio

zdumiałem

się

niezmiernie,

że

poseł

od

lat

zasiadający w Sejmie ( i kandydujący do Senatu) nie wie co to
znaczy pro publico bono. Kiedy go poinformowałem, że ja
dokumentuję wydarzenia pro publico bono ( było to ważne
wydarzenie – rocznica „noża w plecy”)– odparł natychmiast –
aha, dla siebie !

No bo jego kolega, z którym mnie pomylił, też robi zdjęcia,
tyle że je sprzedaje – czyli robi dla dobra innych, gdy ja –
tylko dla siebie, bo za darmo moje fotoreportaże ujawniam w
sieci, tak aby każdy, nawet jak nie może być na miejscu,
wiedział co się u nas dzieje. I wiem, że nawet w Australii, na
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ogół ci co chcą, wiedzą co się dzieje w Krakowie, dzięki mojej
robocie dla siebie ! – bo pro publico bono.
Takie jest rozumienie rzeczy przez wybrańcow narodu i przez
naród finansowanych, którzy działaniami pro publico bono
chyba się nigdy nie trudnili, bo nawet nie wiedzą co to takiego.

No może nie wszyscy, ale jakoś nie miałem szczęścia aby
innych spotkać.

Ostatnio,

czyli

jakoś

tak

przed

wyborami,

organa

ładu

porządku publicznego też zainteresowały się moją niezależną i
przez nikogo nie opłacaną pracą pro publico bono i rozpoczęły
działania

na

rzecz

penalizacji

niezależnego

dziennikarza

obywatelskiego ujawniającego to co dla reżimu III RP winno
być niejawne.

Nie jestem wyjątkiem, ale paragraf 241 kk też mi grozi, czyli
moja wolność jest zagrożona i to po 26 latach odzyskania
(rzekomego) wolności, kiedy to człowiekowi wolno robić to co
się reżimowi podoba, ale nie wolno tego co by przedstawiało
rzeczywisty stan rzeczy.
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10 lat temu, też tak jakoś przed wyborami, zaatakowali mnie
rektorzy przerażeni/zatrwożeni tym co ja niezależnie od nich
wypisuję i jeszcze innych do tego namawiam, czego wyrazem
było

otwarcie

w

cyberprzestrzeni

Niezależnego

Forum

Akademickiego.
Nikt mnie nie bronił, bo taka jest solidarność w kraju
wyzwolonym od wolności i solidarności.

Okazało się już wtedy, że w kraju wolnym (rzekomo) nie
można być niezależnym, lecz tylko zależnym od dystrybutorów
artefaktów wolności.
To nawet ciekawe, czy tym razem będzie podobnie ?
Mimo trwającego zniewolenia niektórzy obdarzani są krzyżami
wolności i ci, zadowoleni z tego, nawet nie protestują
przeciwko zniewalaniu.
Obdarzani krzyżami solidarności bynajmniej nie solidaryzują
się z nękanymi za solidarność z innymi nękanymi – wręcz
przeciwnie.
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Mamy się wreszcie wyzwolić spod reżimu i zniewolenia, ale jak
niby to ma nastąpić pod sztandarem dezaktualizacji lustracji i
dekomunizacji

?

Przecież

takie

sztandary

noszą

w/w

„krzyżowcy” !
W

reżimowych

formularzach

policyjno-prokuratorskich,

w

których winien być zawarty rzeczywisty stan rzeczy, piszą mi –
Nie pracuje ! Czy nie jest to skandaliczne jeśli chodzi o
człowieka, który od rana do wieczora (a czasem i w nocy)
pracuje dla dobra publicznego ?!

Zapewne są to formularze z PRL, kiedy ludzie mieli nakazy
pracy

formalizowanej

etatami

(bez

względu

na

to

czy

naprawdę pracowali).
Mimo wyzwolenia (rzekomego) tak nadal zostało – kto ma etat
– ten pracuje (choć może nic nie robić, co często jest faktem,
wystarczy ‚pieszczenie’ etatu) i podatnicy mają mu za to
płacić.
Kto pracuje, bez etatu, i o zgrozo publico bono, temu piszą –
nie pracuje i pytają się czy czasem nie jest psychiczny ?
Organom zabezpieczenia ładu i porządku w takim wolnym
kraju

nie

pozostaje

nic

innego
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niż

rozpocząć

działania

operacyjne, aby za taką pracę, takiego zakałę społeczeństwa –
ukarać.

Nie jest to dla mnie nowość. Za gigantyczną wręcz pracę
edukacyjną ze studentami w PRL zostałem podczas Wielkiej
Czystki Akademickiej oskarżony o ‚psucie’ młodzieży i wyklęty
z systemu akademickiego.
Rozpowszechniano,

że

jestem

psychiczny.

Z

pracami

naukowymi nikt z „profesorów” nie podjął nawet dyskusji
merytorycznej, co najwyżej krzycząc „ obciąć mu brodę”, „nie
trzymać takiego nawet jednego dnia” , „nie dopuszczać do
referatów”. No bo co z taką zakałą społeczną i to społeczności
akademickiej – zrobić ?
Ale taki stan rzeczy podobał się beneficjentom czystki i chyba
podoba się nadal, także „ krzyżowcom”, także tym, którzy
obiecują dobrą zmianę.
Nikt nie chce poznać prawdy, bo ta już się zdezaktualizowała,
jak zwykle przed kolejnymi wyborami, ale i także – między
wyborami.
Taki jest wybór społeczeństwa.
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W poszukiwaniu utraconego prestiżu nauki w Polsce
[Tekst na inaugurację nowego roku akademickiego]

Mimo

bicia

rekordów

‚udyplomowienia’

i

utytułowania

społeczeństwa polskiego prestiż nauki w Polsce spada. Nader
osobliwe polskie tytuły w świecie nikogo nie interesują,
podobnie jak na ogół mało interesujące są bardzo liczne i
bardzo grube objętościowo prace polskich naukowców.
Ilość nie przekłada się na jakość rozumianą jako istotny wkład
do nauki, która ze swej istoty jest globalna, a nie lokalna.
Jak zwykle

przed wyborami sprawy licznego

środowiska

akademickiego dostrzegane są przez partie polityczne. Partie
na ogół obiecują przed wyborami podwyżki, bo to się zwykle
przekłada na głosy wyborcze.
Gorzej jest natomiast ze zmianami systemowymi, bo te aby
były skuteczne musiałyby być bolesne dla środowiska, a to
grozi utratą głosów.
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Ponieważ

po

wieloletnich

doświadczeniach

na

obiecanki

finansowe nie wszyscy dają się nabrać, więc politycznie lepiej
jest

postulować

przykrości,

także

zmiany,

przynajmniej

ale

większości

takie

aby

większej

akademickiej,

nie

spowodowały.
Niestety program PiS w sferze akademickiej do tej pory nie
napawa optymizmem. Diagnoza o kiepskim stanie nauki i
edukacji

w

Polsce

jest

słuszna,

ale

postulowane

środki

naprawcze chyba znacząco tego stanu nie poprawią.
Słuszne

są

postulaty

odnośnie

zmniejszenia

biurokracji,

odejścia od części systemu bolońskiego, czy zmian Krajowych
Ram Kwalifikacji, ale to tylko korekta istniejącego systemu –
radykalne zmiany nie są planowane.
Zapowiadane jest przywrócenie rangi tytułom naukowym.
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,406541,bernacki
-zapowiada-zmiany-w-systemie-szkolnictwa-przywrocimyrange-tytulom-naukowym.html

Ale jak ?
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Polacy kochają tytuły i cały system akademicki jest wokół
tytułów zbudowany, choć jest to system nieefektywny i
marnotrawny.
Po latach negatywnej selekcji kadr akademickich w PRL/III RP
stopnie i tytuły naukowe jakoś rozmijają się z kwalifikacjami
merytorycznymi i wprowadzają w błąd.
A jakie na to remedium:
„Chcemy zmienić też przepisy dotyczące tytułu i stopnia
naukowego

oraz

Centralnej

Komisji

Stopni

i

Tytułów.

Postulujemy aby urealnić terminy dla poszczególnych procedur
awansowych, a także chcemy aby ten, kto aplikuje o stopień
doktora lub profesora, miał odpowiednio tytuł magistra stopień
doktora habilitowanego. Uważamy za konieczne przywrócenie
wykładu habilitacyjnego. Chcemy zmienić też zapis mówiący o
tym, że na uczelni do minimum kadrowego zamiast jednego
doktora, można wliczyć dwóch magistrów, a zamiast jednego
profesora

dwóch

doktorów”

–

wyliczał

poseł

PiS.

„To

chcielibyśmy zrobić od razu. Te poprawki mamy już zebrane i
przygotowane. Były dyskutowane ze środowiskami związków
zawodowych, Polskiej Akademii Nauk.”

Skoro ktoś kto chce aplikować o profesurę musi być doktorem
habilitowanym to jasne jest, że system będzie zamknięty na
niehabilitowanych uczonych, choćby światowego formatu. Tym
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samym mimo deklarowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę
otwarcia na Polonię – dla Polonii akademickiej granice Polski
zostaną uszczelnione !
https://blogjw.wordpress.com/2015/08/07/sprawa-otwarciasystemu-akademickiego-na-polonie-akademicka/.

A wielki potencjał intelektualny i naukowy Polaków pracujących
od lat za granicami kraju w Polsce nie zostanie wykorzystany.
A

przy

tym

–

dlaczego

do

reformowania

systemu

nie

wykorzystuje się doświadczeń Polonii akademickiej ?
Nie ma informacji, czy zmiany były dyskutowane w środowisku
Polonii akademickiej, ani czy wykorzystano rezultaty takich
dyskusji

prowadzonych

w

ramach

Niezależnego

Forum

Akademickiego.https://nfawww.wordpress.com/2008/07/23/a
kcje-niezaleznego-forum-akademickiego.

Te dyskusje i postulaty skłaniały do bardziej radykalnych
zmian

systemowych

–

generalnie

w

kierunku

porządku

zachodniego – a nie wschodniego, w którym to porządku
uformowano całe zastępy akademickie w Polsce, nie tylko w
PRL, ale także w III RP.
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Niestety

jakoś

habilitowanych

nie
wg

mogę

znaleźć

porządku

wykazu

wschodniego

w

doktorów
uczelniach

Białorusi, Ukrainy i in. uczelniach bloku sowieckiego, którzy
funkcjonują w polskim systemie akademickim, także na
pozycjach profesorskich, ani tych uformowanych wg porządku
zachodniego (bez habilitacji). Takie wykazy byłyby przydatne
w dyskusjach o zmianach systemu akademickiego w Polsce.
Studiowaniem w Polsce zainteresowani są nie bez przyczyny
głównie studenci Białorusi i Ukrainy, bo porządek/obrządek
akademicki u nas podobny, gdy dla studentów zachodnich –
nader osobliwy. Naukowcy zachodni nie garną się do Polski, bo
nawet dla Polonii akademickiej ten system nie jest przyjazny.
Nie ma dyskusji nad zniesieniem, czy utrzymaniem habilitacji,
a

podnoszona

jest

natomiast

konieczność

przywrócenia

wykładu habilitacyjnego. Niby co taki wykład habilitacyjny ma
wykazać ? – że habilitant potrafi wykładać ? Często jako dr
wykłada i to nieraz lepiej od profesorów – czasem to, czego
profesorowie ze względów merytorycznych nie są w stanie
wyłożyć !
A kto oceni taki wykład skoro na sali często większość nie ma
nawet pojęcia o materii wykładu habilitanta ?! Każdego
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niewygodnego dla środowiska habilitanta można na takim
wykładzie ‚usadzić ‚ – z przyczyn pozamerytorycznych. Zresztą
niewygodnych, zwanych zakałami środowiska, jeśli walczą z
patologiami, ujawniają mafijne powiązania/poczynania itp.
usadzić można i przed wykładem.
System tytularny, zainstalowany wraz z instalacją systemu
komunistycznego, miał za zadanie uformowanie posłusznych
kadr akademickich dla budowy, jak objaśniano – zdaje się z
powodzeniem – najlepszego z systemów.
Włodzimierz Sokorski jeden z instalatorów tego systemu
zapowiadał jeszcze w 1946 r, że w Polsce będzie się zarządzało
za

pomocą

scentralizowanej

habilitacji.

Te

zapowiedzi

zrealizowano (mimo pewnych mankamentów) a skutkiem tego
(choć nie tylko tego) mamy kryzys w nauce i edukacji.
Sami swoi, posłuszni, nawzajem obdarzają się tytułami i
żądają dla siebie prestiżu i pieniędzy. Mimo ogromnego
wzrostu utytułowanych nauka uprawiana w Polsce niewiele
jednak znaczy w nauce światowej.
Jakoś nie widać otwarcia na ‚nie swoich’, a szczególnie na
zagranicznych recenzentów dorobku naukowego habilitanta,
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czy aplikującego o profesurę. Niby kto może przywrócić rangę
tytułów ?
Czemu nawet się nie dyskutuje nad zastąpieniem systemu
tytularnego systemem dorobkowym zabezpieczanym przez
wprowadzenie standardów stosowanych w nauce światowej ?
Czemu się nie dyskutuje nad rezygnacją z osobliwego i
upolitycznionego tytułu ‚profesora belwederskiego’ ?
Czytamy:„Chcemy zmienić też zapis mówiący o tym, że na
uczelni do minimum kadrowego zamiast jednego doktora,
można wliczyć dwóch magistrów, a zamiast jednego profesora
dwóch doktorów”.

To są zapisy głupie, ale czy zostaną zmienione na mądrzejsze ?
Tytularne minima kadrowe do mądrych nie należą. Dwóch
kiepskich doktorów nie zastąpi jednego dobrego profesora, ale
jeden głupi profesor, ani nawet kilku podobnych, nie zastąpi
nawet

jednego

doktora

na

poziomie,

a

ponadto

może

wyrządzić i zwykle wyrządza wiele szkód. Takich winno się
przenosić w stan nieszkodliwości, a nie w stan spoczynku
(zmęczonych po działaniach operacyjnych wobec lepszych od
nich doktorów ?).
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Często słyszymy argumentacje, że w Polsce nie można znieść
habilitacji, bo u nas nie ma weryfikacji kadr za pomocą
rzeczywistych konkursów na stanowiska akademickie, no i że u
nas doktoraty są słabe.
A kto za te słabości odpowiada ? Czy aby nie najlepsi z
najlepszych

(w

habilitowani

i

tym

systemie

profesorowie

wyłonieni)

? Przecież

tylko

–

doktorzy

oni

o

tym

decydują !
Co oni tak naprawdę sobą reprezentują, skoro ani nie potrafią
przeprowadzić prawdziwego konkursu, ani uformować doktora
na poziomie ? Znaczy to, że się do roboty akademickiej w
ogóle nie nadają ! Tacy prestiżu nauki w Polsce ani uratują, ani
rangi tytułu naukowego nie przywrócą.
Bez

uwzględnienia

w

systemie

akademickim

potencjału

intelektualnego niehabilitowanych naukowców, uformowanych
zgodnie z porządkiem zachodnim, Polska nie ma większych
szans na wydostanie się z obecnej zapaści akademickiej.
Petryfikacja systemu uformowanego zgodnie z porządkiem
wschodnim, nawet przy eliminacji błędów i wypaczeń, nie
rokuje dobrej zmiany.
♥
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Lektura przydatna dla lepszego pojmowania istoty rzeczy –
choć nie obowiązkowa

Aby nie najlepszym było lepiej –
https://blogjw.wordpress.com/2015/07/11/aby-nienajlepszym-bylo-lepiej/

Prof. dr hab.Dożywotni –
https://wobjw.wordpress.com/2010/01/03/prof-dr-habdozywotni/

Jak opozycja walczy aby prezydent nie poniewierał się w piekle
https://blogjw.wordpress.com/2013/03/18/jak-opozycjawalczy-aby-prezydent-nie-poniewieral-sie-w-piekle/

Profesor

kserowany

a

profesor

mniej

niż

https://blogjw.wordpress.com/2011/06/02/profesorkserowany-a-profesor-mniej-niz-zero/
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zero

Jest rektor, o którym mogę napisać dobrze

Kilka miesięcy temu apelowałem o ujawnienie się takiego
rektora polskiej wyższej uczelni o którym mógłbym napisać
dobrze. (Chciałbym napisać coś pozytywnego o rektorach
https://blogjw.wordpress.com/2015/02/17/chcialbym-napisaccos-pozytywnego-o-rektorach/).

Apel okazał się w końcu sukcesem. Na inauguracji nowego
roku akademickiego ujawnił się taki rektor. To prof. Mariusz
Grzegorzek, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej

i

Teatralnej

w

Łodzi.

(http://www.filmschool.lodz.pl/,http://www.filmpolski.pl/fp/in
dex.php?osoba=1118822).

Rektor na inauguracji [Vivat Academia! Vivant Professores!–
http://www.filmschool.lodz.pl/news/428,vivat-academiavivant-professores.html] tak mówił –
„Żyjemy w krainie manipulacji i kłamstwa, która osiągnęła
niebywały

poziom.

Jesteśmy
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jej

współtwórcami,

a

nie

bezwolnymi ofiarami. Jako artyści musimy wypracować w sobie
aktywną postawę wobec świata.

Nie kompromitujmy złotych myśli, bo być może są prawdziwe.
Starajmy

się

być

autentyczni

i

szczerzy.

Bierzmy

odpowiedzialność za otaczający nas świat „
i apelował
„Nie oglądajmy Polsatu, TVN-u i programów propagujących
totalny brak inteligencji..Nie mielmy w głowach toksycznych
internetów,

głupot,

plotek,

kłamstw,

oszczerstw,

dyskredytowania i ignorowania podstawowych wartości…..

Nie zgadzajcie się na bylejakość i hochsztaplerkę. Rozpoznajcie
własne

ja

i

bądźcie

mu

bezwarunkowo

wierni.

Bierzcie

odpowiedzialność za siebie i innych, a mądre, wspaniałe filmy,
przedstawienia, role i projekty przyjdą same.”

i proszę sobie wyobrazić te słowa zostały przytoczone, bez
głupiego,dyskredytującego komentarza, w łódzkim wydaniu
Gazety Wyborczej !
[http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,18986191,rektorlodzkiej-filmowki-nie-ogladajmy-polsatu-tvni.html#ixzz3oEb46tWX].
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Widać słowa te były porażające. Czy jest to zapowiedź, że
gazeta niemałej części świata akademickiego, wejdzie w końcu
na ścieżkę innych wartości ? – bez manipulacji i kłamstwa, bez
propagowania totalnego braku inteligencji, ‚głupot, plotek,
kłamstw,

oszczerstw,

dyskredytowania

i

ignorowania

podstawowych wartości ‚.
Gdyby tak się stało, zasługi rektora łódzkiej szkoły filmowej,
nie tylko dla świata akademickiego, byłyby niepodważalne, ale
już sam wykład zasługuje na to aby o rektorze pisać dobrze.
Rektor mówił:”Uderzam w ten dzwon Zygmunta, choć wiem,
że młodzi ludzie, do których w szczególności kieruję te słowa,
nie lubią pouczania i kaznodziejstwa, nawet z rektorskiej
ambony. Dlatego teraz ujmę sprawę konkretnie, bardziej
praktycznie: Chcemy walczyć z takim stanem rzeczy, nawet
jeśli

jest

to

walka

z

wiatrakami.

”[http://www.filmschool.lodz.pl/news/428,vivat-academiavivant-professores.html%5D

Co na to inni rektorzy, szczególnie rektorzy uniwersytetów ?
Czy pójdą śladem rektora Grzegorzka ?
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Podobnego wykładu inauguracyjnego jeszcze żaden z nich nie
wygłosił, ale nie zauważyłem, aby korporacje rektorskie
potępiły rektora naruszającego dotychczasową poprawność
akademicką.
Jest zatem szansa (choć moim zdaniem niewielka – ale
jednak), że jak minie ośmielenie, zdumienie, zaskoczenie –
kolejni rektorzy na kolejnych inauguracjach, a może już
podczas roku akademickiego – przejmą pałeczkę od rektora
szkoły filmowej i zachowają się jak trzeba, zaczną mówić tak
jak winni mówić zawsze, nie czekając na przejście na
emeryturę.
Bo wtedy niektórzy też zaczynają mówić inaczej, nawet
podobnie jak rektor Grzegorek ,podkreślając jednakże, że
teraz już mogą, bo im nic nie grozi !
Rektor Grzegorzek, powiedział to co powiedział, na długo przed
emeryturą, w trakcie kadencji rektorskiej. Zachował się jak
trzeba, mówił jak trzeba i za to należą mu się brawa – nie
tylko na inaugurację roku akademickiego.
Tak trzymać Panie Rektorze.
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Zapytanie obywatelskie dotyczące ustawiania

Ostatnio opinia publiczna została poruszona aresztowaniem
rolników

pod

polskiej

zarzutem
ziemi

ustawiania

przetargu

sprzedaży

.http://www.naszdziennik.pl/polska-

kraj/145285,rolnicy-z-pyrzyc-to-wiezniowie-polityczni-iiirp.html
Sprawa bulwersująca, bo rolnicy bronili polskiej ziemi.
Można mieć nadzieję, że po dobrej zmianie politycznej ta
sprawa zostanie wyjaśniona i rozstrzygnięta zgodnie z polskim
interesem.

Janusz

Wojciechowski

zasadnie

argumentuje

„Przecież w polityce rolnej państwa nie chodzi o to, żeby
ziemię sprzedać jak najdrożej, tylko żeby ją sprzedać jak
najmądrzej.”http://www.naszdziennik.pl/polskakraj/145285,rolnicy-z-pyrzyc-to-wiezniowie-polityczni-iiirp.html

Zajmując

się

od

lat

akademickiego

nie

mogę

robią/zrobią

w

sprawach

patologiami
zapytać

naszego

systemu

się

rządzących

co

ustawianych

konkursów

na
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stanowiska akademickie ? Wiedza o ustawianiu konkursów jest
wiedzą powszechną, a proceder jak trwał tak trwa, a nie jest
to w interesie Polski.
Tak rekrutowane kadry akademickie nie są najlepsze i nie dają
sobie rady w tym systemie. Trudno je nazwać elitami, choć te,
nie najlepsze kadry, formują elity rządzące Polską zwane
lumpen-elitami,

pseudo-elitami,

niby-elitami,

łże-elitami…

Efekt jest widoczny.
W polityce akademickiej państwa powinno jednak chodzić o to
aby elity formowali najmądrzejsi a nie sami swoi.
Kadry w niewłaściwy sposób rekrutowane i awansowane, i to
od lat, doprowadziły do kryzysu uniwersytetu, a nawet jak
niektórzy twierdzą – do śmierci uniwersytetu. Nieudzielenie
pomocy narażonemu na utratę życia jak mi wiadomo jest
karalne. A pomoc dla umierającego uniwersytetu nie nadchodzi
i nikt za to nie jest karany !
Ustawianie konkursów na konkretnych, często nie najlepszych,
a

nawet

kiepskich

kandydatów,

przedkładanie

kryteriów

genetyczno-towarzyskich nad merytoryczne, powoduje, że tak
wybrane kadry akademickie nie dają sobie rady z badaniami
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na wysokim poziomie, ani z wysokim poziomem edukacji, z
nazwy jedynie wyższej.
Skoro lepsi gorzej pasują do konkursowych kryteriów
bo mają więcej publikacji (nie daj Boże zagranicznych) niż
zakładają kryteria dostosowane do poziomu ustawionego na
zwycięzcę,
bo są zbyt aktywni naukowo,
bo mają zbyt duże osiągnięcia edukacyjne
to jasne jest, że lepsi znajdują się poza systemem w Polsce,
albo przemieszczają się poza Polskę, a nauka uprawiana w
Polsce znajduje się w ogonie światowym i jest mało przydatna
dla rozwoju kraju.
Zdarzają się przypadki likwidowania stanowisk, na które
rozpisywano konkurs, gdy dochodzi do zagrożenia wygrania
takiego konkursu przez niepożądanego !
Może dlatego też uczelnia mając wybór – wyłanianie rektora
uczelni na drodze konkursu, czy spośród samych swoich,
wybiera ten drugi wariant.
Bo co by się stało gdyby ktoś niepożądany miał szansę na
wygranie konkursu na rektora ? Pozostawałaby chyba tylko
likwidacja stanowiska rektora co groziłoby likwidacją uczelni,
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bo

na

mocy

prawa

bez

rektora

uczelnia

nie

może

funkcjonować.
Nikt za ustawianie konkursów akademickich w Polsce nie został
aresztowany.

Trzeba

mieć

na

uwadze,

że

ustawianie

konkursów akademickich nie jest związane z obroną interesów
Polski, natomiast jest jasne, że jest związane z obroną
własnych,

egocentrycznych

interesów

‚akademików’

wyłonionych wcześniej w podobny sposób.
Jako obywatel niezainteresowany osobiście konkursami na
etaty/stanowiska,

ale

mający

swoje

doświadczenia

i

zainteresowany dobrem kraju, w którym mieszkam i chcę
jeszcze mieszkać, pytam się decydentów i organa kontroli
czy i kiedy nastąpi likwidacja procederu ustawiania
konkursów na etaty akademickie ?
czy zostaną wyrejestrowani z systemu akademickiego
ustawiacze konkursów ?
czy zostaną wyrejestrowani z systemu akademickiego
zwycięzcy takich ustawianych konkursów ?
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czy w wyniku ustawiania konkursów „na swoich”, nie
ogranicza

się

bezprawnie

praw

obywatelskich

pozostałych – „nie swoich” ?
czy aresztowanie rolników rzekomo działających na
rzecz ustawiania przetargu w obronie polskiej ziemi a
pozostawianie na wolności, a nawet na „wysokich
stołkach” akademickich, tych którzy działają na rzecz
ustawiania konkursów w obronie własnych interesów a
wbrew interesom nauki uprawianej w Polsce jest zgodne
z prawem ?
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Potrzebny Ruch Kontroli Władzy Akademickiej

Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje
absolutnie.{Lord Acton}.
W ciągu kilkudziesięciu lat PRL narzucona Polakom władza
komunistyczna nie była kontrolowana przez obywateli, więc jej
deprawacja była oczywista.

Przez ćwierć wieku III RP z kontrolą władzy też były problemy
z

powodu

paktu

okrągłostołowego,

stąd

system,

mimo

pozornych zmian, tak wiele się nie zmienił.

Widać to także w systemie akademickim, w którym nadal
dominuje obrządek wschodni, a nie zachodni, a władza
akademicka

nie

jest

kontrolowana

przez

środowisko

akademickie oczyszczone już przed tzw. transformacją z
elementu

dla

systemu

niewygodnego,

wręcz

groźnego,

zdradzającego zamiary kontrolowania tego co winno być poza
kontrolą.
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Zachowano kadry akademickie w stanie niezmienionym –
jakkolwiek uszczuplonym o niepokornych w wyniku Wielkiej
Czystki Akademickiej. Pozostali na uczelniach towarzysze,
także

wysocy,

PZPR

i

stronnictw

stowarzyszonych,

nomenklaturowi decydenci, no i plejada współpracowników SB.

Nie było (i nadal nie ma) woli oczyszczenia uczelni, przerwania
ciągłości prawnej i kadrowej z PRL, pozostała więc ciągłość
(a)moralna i intelektualna. Ludzie bez twarzy i kręgosłupa
tworzyli zręby akademickie i reprodukowali sobie podobnych w
warunkach

‚arystokratycznych’

–

całkowitej

dominacji

utytułowanych zatwierdzanych wcześniej (PRL) przez wiodącą
siłę narodu, a później (III RP) przez kliki i sitwy beneficjentów
systemu

funkcjonujących

pozbawionym

kontroli.

w

układzie

System

zamkniętym

akademicki

–

pozostał

upolityczniony.

Po ćwierć wieku patologii III RP obywatele stworzyli Ruch
Kontroli Wyborów nader często fałszowanych, a także Ruch
Kontroli Władzy mając na uwadze to, że każdą władzę trzeba
kontrolować,

by

się

nie

degenerowała.

[https://www.youtube.com/watch?v=0Oy-U6mqqNE]
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To zdrowy odruch obronny społeczeństwa, które zorientowało
się, że sprawy idą w złym kierunku.
Dobrze by było aby ten Ruch objął także sektor akademicki.
Co prawda na naukę wydaje się w Polsce mniej niż 1 % PKB to
na uczelniach formowane są elity władzy – zarządzające
pozostałą częścią budżetu . Jak się zdeprawują na uczelniach
za młodu, w warunkach niedoborów finansowych , to i potem
w sektorach wyżej finansowanych, ich deprawacja raczej się
zwiększa, a nie zmniejsza. Zresztą bywa tak, że i sektora
akademickiego

nie

opuszczają

bo

im

przynosi

prestiż i

bezpieczne lądowanie w przypadku politycznej katastrofy.

Sitwy

i

kliki

zamkniętym

akademickie

rekrutują

na

funkcjonujące

etaty

samych

w

swoich

systemie
poprzez

ustawiane na nich konkursy, zabezpieczają dla nich awanse,
usuwają z systemu niewygodnych, bo zbyt uczciwych, bo tacy
stanowią zagrożenie dla ich bytu akademickiego.

Takie ‚zakały’ środowiskowe nie mogą liczyć na awanse, a
także granty, wyjazdy zagraniczne i jako niezłomni muszą
opuszczać sektor zarezerwowany głównie dla złomnych.
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Ten sektor wymaga kontroli obywateli zarówno na poziomie
tworzenia

prawa

akademickiego,

centralnego

rozdzielania

środków finansowych, centralnego zarządzania dożywotnimi
tytułami,

jak

i

na

poziomie

kreowania

autonomicznych

tendencji prowadzących do kryzysu uniwersytetu.

Kilka lat temu proponowałem zainstalowanie w systemie
Polskiego Ośrodka Monitoringu Patologii Akademickich w
skrócie POMPA,
[https://nfaetyka.wordpress.com/2010/03/13/postulatorganizacji-osrodka-monitoringu-patologii-akademickich/]
aby z systemu ‚wypompowano’ jak najwięcej patologii.

Niestety taka ‚POMPA’ stanowiłaby zagrożenie dla obecnego
systemu pompującego bez kontroli środki przeznaczone na
naukę i edukację, więc jej nie zainstalowano.
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Mamy zatem

▪

fikcyjne,

ustawiane

konkursy,

fikcyjnie

realizowane granty (przykład – afera wrocławska
o

naturze

mafijnej

–

http://wpolityce.pl/gospodarka/77355-gangprofesorow-zlapany,
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spolecze
nstwo/1619711,1,naukowcy-ktorzy-oszukiwalina-grantach.read

▪

produkcję lipnych dyplomów

▪

realną budowę ogromnej ilości nieruchomości
akademickich, w których nie ma studentów i
naukowców na poziomie

▪

realne

opuszczanie

kraju

przez

dużym potencjale intelektualnym
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obywateli

o

▪

realne uszczelnianie granic dla tych naukowców,
co za granicami kraju, funkcjonowali w mniej
patologicznych systemach

i nikt tego nie ośmiela się kontrolować, aby ten ułamek %
budżetowego księgowanego po stronie wydatków na naukę był
wydawany dla dobra Polski i na formowanie dobrych elit, do
dobrego zarządzania pozostałą częścią budżetu.

Jeśli

na

obecne

standardy

funkcjonowania

sektora

akademickiego będzie nadal przyzwolenie to Polska z tej
zapaści się nie wydobędzie. Tak sądzę i dlatego apeluję o
objęcie sektora akademickiego Ruchem Kontroli Władzy.
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Historia niechciana przez historyków

Podczas dyskusji nad książką „(Nie)chciane dziecko III RP.
Instytut

Pamięci

Narodowej

2000

–

2010.

Geneza,

funkcjonowanie, kontekst społeczny i polityczny” – Dorota
Koczwańska-Kalita.

Wydawnictwo

Arcana,

Kraków

2015)

toczonej w ramach Krakowskiej Loży Historii Współczesnej
https://www.youtube.com/watch?v=oV9Aw60RwQM
poruszono rzecz jasna naturę systemu PRL.

Mnie

odpowiada

interpretacja

dr

Barbary

Fedyszak

Radziejowskiej – ( na filmie interwał ok. 53-60 min ) że natura
systemu przez cały czas była podobna, ale przechodził on
różne fazy i zmieniała się jego represyjność – większa w
czasach stalinowskich, mniejsza później, ale z ponownym
przypomnieniem represyjności w czasie stanu wojennego.
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Ta interpretacja jest zdecydowanie odmienna od tej jaką
przedstawiają

historycy

np.

w

Dziejach

Uniwersytetu

Jagiellońskiego
[https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejowuniwersytetu-jagiellonskiego/] , gdzie nie figuruje takie słowo
jak komunizm [mimo, że istnieje w Polsce pojęcie zbrodni
komunistycznej – czasem (choć nader rzadko) karanej !, czy
opozycji antykomunistycznej – nieraz nagradzanej ] a okres po
56 r. określany jest mianem okresu liberalizacji systemu, stąd,
jak można rozumieć, okres stanu wojennego był wyrazem tej
liberalizacji i niczym szczególnym się nie wyróżniał, stąd w
historii UJ w ogóle nie został zauważony przez historyków,
rzecz jasna profesorówdoktorówhabilitowanychnaukipolskiej.

Ja mam problem ze zrozumieniem takiej historii, ale nikt z
etatowych historyków do tej pory nie raczył mi pomóc w jej
zrozumieniu.

Przy takiej interpretacji historii, wręcz trudno zrozumieć tych
co się czepiali Jaruzelskiego, a nadal czepiają się Kiszczaka,
którego chcą go nadal karać za stan wojenny. A niby za co –
za liberalizację systemu ?!
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I

tak

opierając

zbrodniarze

się

na

badaniach

komunistyczni

takich

wychodzą

historyków
na

–

patriotów

liberalizujących nieludzki, obcy, system, a patrioci wychodzą
na nieludzkich miłośników systemu totalitarnego.

Niestety

wnioski,

wypływające

z

lektury

uniwersyteckiej

książki, porażającej wręcz bredniami na temat PRLu, nadal
funkcjonującej w obiegu edukacyjnym
[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/;List

otwarty

do

Prezesa

Akademii

Polskiej

Umiejętności–

https://blogjw.wordpress.com/2009/11/04/list-otwarty-doprezesa-polskiej-akademii-umiejetnosci/]

bez

sprzeciwu

etatowych historyków, mogą być również porażające.

Może to dobrze, że takiej wykładni historii nie wprowadza się
do nauki historii w szkołach.

Podręczniki

historii

zawierające

wiele

do

gimnazjum,

błędów,

słusznie

liceum,

mimo

krytykowane,

że

wręcz

napiętnowane, kontrastują o zgrozo pozytywnie – z książką
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uniwersytecką

!

krytykowana,

ani

która

-z

moim

napiętnowana

wyjątkiem
–

wręcz

–

nie

jest

przeciwnie

!

[Poznawanie przeszłości ? – czyli przemilczane prawdobójstwo
na UJ–https://blogjw.wordpress.com/2014/04/05/poznawanieprzeszlosci-czyli-przemilczane-prawdobojstwo-na-uj/%5D
Dyskusji na ten temat nie ma !
[Uniwersytet w państwie policyjnym–
https://lustronauki.wordpress.com/2012/10/11/uniwersytetw-panstwie-policyjnym.%5D

Mnie to drażni. A historyków drażni tylko to, że ja to
podnoszę ! Jest to historia niechciana przez historyków. Nie
jedyna.

Raporty badań czołowych historyków nad pokrzywdzonymi w
czasach PRLu są utajnione. [„Nie udało się również ustalić
miejsca przechowywani materiałów komisji powołanej na
początku lat 90.XX w. do zbadania represji ze strony władz
PRL wobec UJ „ s. 87 -Niezależne Zrzeszenie Studentów w
Krakowie w latach 1980-1990 Tom 1 1980-1981 – Arcana
2014;Powracająca

fala

zakłamywania

historii–

https://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/powracajaca-falazaklamywania-historii/%5D
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Nie bez przyczyny, bo były prowadzone z zastosowaniem
porażającej wręcz metodyki badań – szukania pokrzywdzonych
tylko wśród beneficjentów, przy wykluczaniu z badań –
pokrzywdzonych !

Kolejnym pokoleniom historyków jakby to nie przeszkadzało, a
co więcej sami taką metodykę stosują i dochodzą do wniosku,
że mimo inwigilacji przez SB niemal wszystkich i wszystkiego
w PRLu, np. w najstarszej i prowadzącej wzorcowe badania
uczelni, nikomu włos z głowy nie spadł.
[No cóż, członkiem Loży to ja nie jestem Kilkadziesiąt pytań w
sprawie „Jagiellończyka”,
https://blogjw.wordpress.com/2012/11/07/no-coz-czlonkiemlozy-to-ja-nie-jestem/);Kolejne pytania w sprawie
‚Jagiellończyka’–
https://blogjw.wordpress.com/2013/02/12/kolejne-pytania-wsprawie-jagiellonczyka/%5D

Czyli co ? Tak SB (i TW) znakomicie chroniła powierzony im
obiekt ?
Fakty co prawda są inne – ale tym gorzej dla faktów. I tych co
je

ujawniają.

Dla

takich

nie

akademickim, także III RP.
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ma

miejsca

w

systemie

Do tej pory nie znamy liczby wyrejestrowanych z systemu
akademickiego w PRLu w czasie, jak nazywam, Wielkiej
Czystki Akademickiej i nie ma woli akademickiej/historycznej
jej

poznania,

a

tym

bardziej

poznania

skutków

tego

wyrejestrowania. [Jak badacze walczą aby nie poznać tego co
badają,

https://blogjw.wordpress.com/2013/03/25/jak-

badacze-walcza-aby-nie-poznac-tego-co-badaja/%5D

Nie ma woli poznania nazwisk czyścicieli (teczki ‚oczyszczające’
są

tajne

!),

ani

wyleczenia

z

amnezji

realizatorów

i

beneficjentów czystek, a tym bardziej przeniesienia ich w stan
nieszkodliwości.

Co prawda co jakiś czas są ujawniane nazwiska niektórych
tajnych współpracowników systemu kłamstwa, ale nazwiska
jawnych współpracowników pozostają utajnione – nieznane( z
małymi wyjątkami spowodowanymi działaniami nie-historyków
–Poczet

sekretarzy

Komitetu

Uczelnianego

PZPR

UJ–

https://lustronauki.wordpress.com/2009/04/27/poczetsekretarzy-komitetu-uczelnianego-pzpr-uj/).

Historycy nie chcą poznać prawdziwej historii swoich uczelni w
PRLu – może to dla nich jest konflikt interesów ?
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A może czekają na podwyżki płac, bo przecież humanistyka , w
tym historia, jest w kryzysie z powodu niedofinansowania ?
[http://komitethumanistyki.pl/].

Ja mam jednak obawę, że skoro historycy za żadne skarby nie
chcą poznać takiej historii, to zwiększenie finansowanie ich
(nie)badań, może jedynie spowodować opustoszenie skarbu
państwa, a niewygodnej dla nich i dla ich pracodawców historii
i tak nie poznamy.
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Podwyżkowa Solidarność – refleksje Zaduszkowe
Dziś Zaduszki, więc czas wspomnień. Zrodzony przed 35 lat
NSZZ „Solidarność” formalnie nadal istnieje, ale realnie różnie
z tym bywa. Zajrzałem na stronę Solidarności akademickiej –
UJ – a tam głównie o podwyżkach !
http://www.uj.edu.pl/web/nszz-solidarnosc/aktualnosci,
Przy narodzinach „S” UJ brałem udział, a także po delegalizacji
w stanie wojennym, ale na przejściu od I PRL do II PRL jakoś
nie odczułem jednak solidarności ze strony „Solidarności”,
która solidaryzowała się natomiast z moimi katami, także z
tymi z wiodącej siły narodu.
Wykluczony/wyklęty z uniwersytetu pod koniec I PRL zostałem
na akademickim bruku i przez cały okres trwania II PRL bramy
do mojej uczelni pozostały zamknięte, podobnie jak moje
akademickie teczki, nagromadzone w I PRL dla służb stojących
na straży należytego oddziaływania na młodzież akademicką.

124

Ja oddziaływałem negatywnie, bo uczyłem nonkonformizmu
oraz myślenia i to krytycznego, co dla uniwersytetu stanowiło
zagrożenie, i w II PRL bynajmniej nie przestało zagrażać.
Także Solidarność UJ taką opinię zdaje się podzielać do dnia
dzisiejszego, a jest całkiem pewne (bez zdawania się) że
Solidarność UJ w najmniejszym nawet stopniu nie chciała w
ciągu tych lat (a nawet wieków) poznać prawdy ( a trzeba
pamiętać, że etatowi akademicy, także ci z Solidarności, na
poznawanie prawdy dostają pieniądze podatnika, nie tylko
solidarnościowego).
Co więcej postępowe odłamy „S” UJ walczyły heroicznie, abym
czasem na uczelnię nie powrócił, wspierając natomiast niby to
nieboszczkę partię (jej towarzyszy) nadal zjednoczoną (w
opanowaniu

nisz

akademickich

po

Czystce),

choć

nie

robotniczą.
Przez te długie lata „S” UJ zaabsorbowana walką o dobre imię i
podwyżki dla organizatorów i beneficjentów Wielkiej Czystki
Akademickiej, nie miała najmniejszego zainteresowania, ani
interesu, aby zajmować się tymi, którzy „S” tworzyli i pozostali
jej ideałom wierni.
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(https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/solidarnosc-uj-aczarna-ksiega-komunizmu-w-nauce-i-edukacji/).

W gruncie rzeczy nie wiem co myśleć o „S” UJ w Zaduszki, bo
niby „S” żyje, ale czy to jest naprawdę „S”, w której zakładaniu
brałem

udział

na

poziomie

Koła

https://lustronauki.wordpress.com/2015/10/30/stadiumnarodzin-solidarnosci-krakowskiego-srodowiskaakademickiego-na-wystawie/,

a

nie

wozu,

który

miał

doprowadzić do lepszej, solidarnej Polski, a doprowadził do
Polski podwyżkowej – dla tych co na wozie ?

Ja od lat nie jestem członkiem „S” (bo masochistą nie jestem),
ale od lat zajmuję się tym, czym moim zdaniem winny
zajmować się związki zawodowe, w tym akademicka „S” – tzn.
monitoruję patologie akademickie prowadzące do śmierci
uniwersytetu,

wspieram

jak

mogę

‚akademików’

https://nfapat.wordpress.com/ ze wszystkich ośrodków (także
z UJ), którzy są nękani przez tych‚ co na wozie’ (mobbing
akademicki

–

https://nfamob.wordpress.com/),

walczę

o

naprawę systemu nauki i szkolnictwa wyższego – nie dla
poprawienia

samopoczucia

tych
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co

na

wozie,

tylko

dla

poprawienia pozycji nauki i edukacji, aby była bardziej
przydatna dla kraju.

W

gruncie

rzeczy

stanowię

jednoosobowy

Niezależny

Samorządny Związek Zawodowy Solidarność z ‚akademikami’
krzywdzonymi i pragnącymi pozytywnych dla Polski zmian.
[Sporo zgłoszeń z wielu ośrodków akademickich z całego
kraju, także z UJ]
Od lat próbuję zainteresować tą działalnością także „S” UJ
-przesyłam

regularnie

linki

do

niemal

wszystkich

moich

tekstów ‚akademickich’ – pod uwagę i merytoryczną dyskusję.
Setki linków/tekstów i zero reakcji ! Reagowali ministrowie,
rektorzy różnych uczelni, ale nie „S” UJ !
Tak wygląda solidarność akademicka. Na szczeblu krajowym
„S” reakcje były
https://blogjw.wordpress.com/2010/07/21/list-od-bprzewodniczacego-krajowej-sekcji-nauki/,
szczególnie przed ok. 10 laty (podczas walki o solidarnościowy
projekt ustawy, który wspierałem) ale na szczeblu UJ – zero
reakcji.
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Fakt, że moje teksty nie mówią o podwyżkach dla tych co na
wozie, ale o podwyższaniu poziomu nauki i edukacji, co by
spowodowało, że wielu z wozu by musiało zejść.
Ja nie walczyłem/walczę o zachowanie praw nabytych przez
TW, k.o., b. PZPR, mobberów, plagiatorów, kłamców, nepotów
itd itp. Wręcz przeciwnie.
Podnosiłem

natomiast

przywrócenie

praw

utraconych

bezprawnie, niemerytorycznie, przez ‚akademików’, także tych
co „S” tworzyli. Ale to nie jest/było sprawą interesującą dla ‚S”
! więc kontaktu nie było/nie ma.
Jan Paweł II (1987) –„Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a
skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A
więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim”.

Zasadne jest zatem pytanie – czy w sensie nadanym przez JP
II jest „Solidarność’, czy jej nie ma –bo umarła?
Ja mimo wszystko staram się działać bezinteresownie (pro
publico bono ! – tzn. dla dobra publicznego, a nie własnego)
na rzecz reanimacji nie tylko nauki, ale i „S” UJ [Nauka w
Polsce wymaga reanimacji – pikieta ‚S’ na inaugurację roku
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akademickiego na UJ –
https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/10/01/naukaw-polsce-wymaga-reanimacji-pikieta-s-na-inauguracje-rokuakademickiego-na-uj/
Andrzej Zybertowicz – Dokąd zmierza Polska, dokąd zmierzasz
Tyhttps://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/10/09/andrzejzybertowicz-dokad-zmierza-polska-dokad-zmierzasz-ty/.]
podnoszę

potrzebę

poznania

historii

i

teraźniejszości

środowiska akademickiego zalecając stosowanie metodologii
geologicznej

w

tym

procesie

poznania

https://blogjw.wordpress.com/2012/10/08/dlaczego-historycynie-chca-sie-uczyc-od-geologow/

Uważam zatem, że przed walką o podwyżki, którą ‚ S’
prowadzi, należałoby:
sporządzić

listy

członków

„S”,

którzy

zostali

wyrejestrowani z systemu akademickiego w I PRL [ do
dziś pozostają nieznani i nic mi nie wiadomo aby ‚S’
podjęła jakiekolwiek kroki w kierunku poznania]
sporządzić listy członków „S” , którzy pozostali poza
systemem

akademickim,
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także

w

II

PRL

i

nadal

pozostają nieznani, oczywiście bez podwyżek, bo jak
ktoś jest poza rejestrem to podwyżki (ani cokolwiek)
mu się nie należą
sporządzić

listy

organizatorów

Wielkiej

Czystki

Akademickiej u schyłku I PRL [ pozostają nieznani i nic
mi nie wiadomo aby ‚S; podjęła jakiekolwiek kroki w
kierunku poznania]
sporządzić

listy

współpracowników

akademickich

systemu

kłamstwa

tajnych
w

I

PRL

[pozostają nadal na etatach, są słabo znani i nic mi nie
wiadomo aby ‚S’ podjęła jakiekolwiek kroki w kierunku
lepszego poznania] z wyszczególnieniem stanowisk jakie
pełnią/pełnili w I PRL i pełnią w II PRL oraz płac, o
podwyżki których walczy ‚S’
sporządzić

listy

współpracowników

akademickich

systemu

kłamstwa

jawnych
w

I

PRL

[pozostają nadal na etatach, są słabo znani lub nieznani
i nic mi nie wiadomo aby ‚S’ podjęła jakiekolwiek kroki
w kierunku lepszego poznania, z wyszczególnieniem
stanowisk jakie pełnią/pełnili w I PRL i pełnią w II PRL
oraz płac, o podwyżki których walczy ‚S’]
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sporządzić listy akademików [i ich płac, o podwyżki
których

walczy

„S”]

zarejestrowanych

w

systemie

akademickim w wyniku ustawianych na nich ‚konkursów’
na etaty [z wyszczególnieniem stanowisk jakie pełnią w
II PRL oraz płac, o podwyżki których walczy ‚S’]
To tak na początek działalności reanimacyjnej, tak nauki, jak i
„S”, aby było choćby wstępne rozeznanie o co i dla kogo
walczyć związkowo.
Ponieważ dziś Dzień Zaduszny – Dzień Pamięci, to jeszcze
jedno zadanie dla reanimowanej „S” , aby Akademicki Dzień
Pamięci skoncentrowany na Sonderaktion Krakau
[http://www.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTA
NCE_5De61CKaqzOl/10172/104975341]
rozszerzyć na pamięć o tych, o których pamięć jest bardzo
niewygodna dla władz (i nie tylko władz)
– o wyklętych w okresie instalacji systemu komunistycznego
https://blogjw.wordpress.com/2013/02/22/o-zolnierzachwykletych-wykletych-takze-przez-rektorow/
a także w okresie jego trwania
https://lustronauki.wordpress.com/tag/uj/
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Mimo odzyskania niepodległości,
akademicy nadal zniewoleni

Święto Niepodległości bez akademików ?
Uczestniczyłem
Krakowie.

w

obchodach

Jak zwykle piękne.

Święta

Niepodległości

w

Marsz przebiega trasą Drogą

Królewską od Wzgórza Wawelskiego na Plac Matejki. Tysiące
ludzi , starych i młodych, w cywilu i w umundurowaniu. Jak
zwykle

najbarwniejsze

Niepodległości

Bractwo

A.D.

2015

Kurkowe.
w

[Święto

Krakowie

-

https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/11/11/swietoniepodleglosci-a-d-2015-w-krakowie/] .
Barw akademickich jednak nie zauważyłem. Rektorzy mają
togi i gronostaje, studenci czapki akademickie (choć obecnie
rzadko używane), a w tłumie niczego takiego nie było widać.
Środowiska akademickie urządzają przynajmniej raz w roku
pochody

profesorów

w

strojach
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służbowych

[Marsz

(współ)odpowiedzialnych

za

zapaść

nauki

-

https://www.youtube.com/watch?v=zlGJsN4L3yg] ale widać,
że podczas Święta Niepodległości nie czują się na służbie.
Można w takim pochodzie zauważyć, jednego czy drugiego
profesora

w cywilu, częściej doktora, ale jako środowisko w

takim marszu akademicy nie są widoczni.
Widać środowisko akademickie nie czuje się spadkobiercą tych
co o niepodległość walczyli. Na ogół nie jest obecne (z małymi
wyjątkami) na licznych uroczystościach patriotycznych.
gruncie

rzeczy

trudno

się

temu

dziwić,

bo

W

środowisko

akademickie do tej pory nie czuje się niepodległe.
Nie chce też znać swojej historii, a nawet heroicznie walczy
aby jej nie poznać. Z historią uwalniania się Polski od
podległości w książkach akademickich nie jest najlepiej, stąd
i książki licealne, czy gimnazjalne

i edukacja historyczna na

tym poziomie szwankują i to bardzo.
13 listopada 2015 r. mija kolejna 68. rocznica zamordowania
członków II Zarządu Głównego WiN w krakowskim więzieniu
przy ul. Montelupich
krakowskim

–

skazanych w 1947 r.

jednym

z

politycznych w Polsce.
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najważniejszych

w procesie
procesów

A jak się w tym procesie zachowali rektorzy krakowscy wobec
tych, którzy niezłomnie walczyli o niepodległość Polski - por.
moje teksty - Haniebna postawa rektorów wobec naukowców z
WiN-u
https://lustronauki.wordpress.com/2008/10/16/haniebnapostawa-rektorow-wobec-naukowcow-z-winu/, O „Żołnierzach
Wyklętych”

–

wyklętych

także

przez

rektorów

-

https://blogjw.wordpress.com/2013/02/22/o-zolnierzachwykletych-wykletych-takze-przez-rektorow/
Z takiej postawy rektorzy nie chcą/nie potrafią się do tej pory
rozliczyć. Nie było ich na sesji w Muzeum AK w rocznicę tego
procesu. Ciekawe ile lat, a może wieków, jeszcze upłynie nim
niechlubna historia tego procesu znajdzie się na kartach
historii krakowskich uczelni.
Póki co, do dziś rektorzy (i ich podwładni/wyborcy) nie są w
stanie przyjąć postawy niepodległościowej, stąd na marszu w
Święto Niepodległości

nie ma ich służbowo, ani nie czują

obowiązku oddania hołdu tym, którzy zginęli za niepodległą
Polskę i to przy aprobacie/wsparciu ich poprzedników.
Co więcej pogrążone mentalnie i moralnie w
systemie

zniewolonym

środowisko akademickie głosi hasła dezaktualizacji
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poznania procesów prowadzących do wyzwolenia. To tak jakby
głosić dezaktualizację poznawania prawdy, gdy to poznawanie
jest służbowym obowiązkiem akademików !
Kto

nie

chce

poznawać

prawdy

winien

abdykować

z

funkcji/etatów akademickich, a o takich abdykacjach jakoś nie
słyszymy - słyszymy jedynie o konieczności podwyższania
uposażeń dla niechcących poznawać prawdy !
To wiele mówi o stanie tego środowiska.
Od dawna wiadomo, że niewolnicy boją się wolności, a ks.
prof. Józef Tischner zasadnie pisał, że 'Kiedy niewolnik spotyka
człowieka wolnego, albo go za tę jego wolność znienawidzi,
albo sam staje się wolny'.
Niestety do tej pory rektorzy/profesorowie mają problemy ze
stawaniem się wolnymi, preferują nienawiść do ludzi wolnych,
których wykluczają/wyklinają ze swojego środowiska.
Czy coś się zmieni ? Hasłem kampanii wyborczej zwycięskiej
partii było - Damy radę !
Nadzieja jest, ale niepokój jest także.
Czy bez niepodległych akademików da się zmienić Polskę ?
Dokonać dobrej zmiany ?
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NIE dla dezaktualizacji lustracji i dekomunizacji

W

przestrzeni

publicznej

rozpowszechniane

są

poglądy,

zapewne Związku Zawodowego Tajnych Współpracowników,
jakoby upływ czasu i wymiana generacyjna pracowników nauki
zdezaktualizowały kwestie lustracji i dekomunizacji.

Od 1989 r. upłynęło raptem 26 lat, czyli najmłodsi tajni lub
jawni współpracownicy systemu kłamstwa mają raptem ok. 50
lat, a starsi 60, 70 czy 80 lat.

Ci młodsi wchodzą dopiero w wiek decydencki, starsi już są od
lat

decydentami,

a

najstarsi

–

wpływowymi

członkami

rozmaitych gremiów akademickich.

Ludzie bez twarzy i kręgosłupów decydują o stanie nauki i
edukacji w Polsce, generując ogromne patologie niszczące
ogromny potencjał intelektualny Polaków.
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Nie

bez

przyczyny

walczą

o

dezaktualizację

lustracji

i

dekomunizacji.
Taki jest interes beneficjentów systemu PRL/III RP !,
ale nie jest to interes Polski, szczególnie młodszego pokolenia.
Dezaktualizacji lustracji i dekomunizacji trzeba powiedzieć
stanowcze

NIE

!

–

i

jednocześnie

należy

walczyć

o

dezaktualizację etatów i stanowisk decydenckich tajnych i
jawnych współpracowników systemu komunistycznego i o
ujawnianie prawdy.

Skoncentrujmy się na takich działaniach w cyberprzestrzeni,
przynajmniej do końca roku,

Na facebooku otworzyłem wydarzenie
NIE dla dezaktualizacji lustracji i dekomunizacji
https://www.facebook.com/events/618251878315566/
i
zapraszam wszystkich do włączenia się w działania na rzecz
dezaktualizacji

pomysłów

o

dekomunizacji.
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dezaktualizacji

lustracji

i

Każdy głos, każdy tekst opowiadający się za lustracją i
dekomunizacją

będzie

ważył

na

dalszych

losach

naprawy Rzeczypospolitej.
♣
Chodzi o poznanie mechanizmów i identyfikację osób,
które działały na rzecz Wielkiej Czystki Akademickiej

W komunikacie ze spotkania w Klubie Parlamentarnym PiS w
dniu 12 czerwca 2015r. czytamy wypowiedź prof. Edwarda
Malca

(przedstawiciel

AKO

Kraków,

członek

Komitetu

Programowego PiS (i przewodniczący KSN NSZZ “Solidarność”
w latach 2010-2014) „upływ czasu i wymiana generacyjna
pracowników

nauki

zdezaktualizowały

kwestie

lustracji

i

dekomunizacji, które były pierwszoplanowe jeszcze w 2005
roku.

[http://ako.poznan.pl/wp-

content/uploads/2015/06/komunikat_sejm_12_06_2015.pdf].
Opinia to dla mnie zastanawiająca i zdumiewająca, szczególnie
wobec tego co sam napisałem w Archiwum lustracyjnym Tom A
-C i zamieszczam na stronie LUSTRACJA I WERYFIKACJA
NAUKOWCÓW PRL https://lustronauki.wordpress.com/.
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Musiałbym się wycofać ze wszystkiego tego co napisałem i
nadal piszę z przekonania, że czynię jak trzeba. Nie mam
jednak zamiaru zaprzeczać sobie samemu.
Rzecz jasna wiem, że systemem komunistyczny był systemem
kłamstwa i z tego systemu tak naprawdę do tej pory nie
zdołaliśmy wyjść do końca, a środowisko akademickie nawet
nie zrobiło kroku do wyjścia.
Najwięksi profesorowie UJ (i nie tylko UJ) wzorcowi dla innych
– nie rozpoznali zresztą w historii komunizmu, ani stanu
wojennego i związanej z ochroną tego systemu – Wielkiej
Czystki Akademickiej, więc po co mają wychodzić z tego czego
ich zdaniem nie było ?
Żaden upływ czasu, ani wymiana generacyjna pracowników
nauki nie zdezaktualizuje jednak kwestii poznania prawdy, bo
to by była dezaktualizacja nauki. Może więc ‚pracownicy nauki’
głoszący takie kwestie uświadomią sobie, że wtedy stracą
etaty pracownicze – naukowe, bo te się zdezaktualizują !
W lustracji akademickiej chodzi przede wszystkim o poznanie
mechanizmów i identyfikację osób, które działały na rzecz
Wielkiej Czystki Akademickiej.
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Same wykazy tajnych współpracowników nie wystarczą, tym
bardziej,

że

niektórzy

dowodów

o

(rzekomo)

badacze

dostarczają

znakomitych

rzekomych

wynikach

ochrony

powierzonych im – tj. tajnym współpracownikom – obiektów
akademickich. Z tak ochranianych uczelni podobno nikt nie
został usunięty z przyczyn pozamerytorycznych, a Wielka
Czystka Akademicka podobno jest mitem.
Tak twierdzą beneficjenci wielkiej czystki, rzecz jasna najlepsi
z najlepszych, bo taki rzekomo kierunek miała selekcja w
systemie komunistycznym.
Skoro

system

komunistyczny

rzekomo

wyselekcjonował

najlepszych w wyniku symbiozy PZPR-SB – nomenklaturowe
władze

akademickie,

to

rzeczywiście

nie

byłoby

sensu

dokonywania lustracji, a tym bardziej dekomunizacji, bo
przecież o to chodzi aby dla dobra społecznego najlepsi z
najlepszych tworzyli system akademicki.
Tak jednak nie jest, bo w systemie komunistycznym
dominowała negatywna, a nie pozytywna selekcja kadr i doszło
do Wielkiej Czystki Akademickiej – tych niewygodnych dla
systemu, i z tą spuścizną do tej pory się nie uporaliśmy i wielu
nie chce jej nawet widzieć i cokolwiek o niej wiedzieć.
Kompromitacją środowiska akademickiego jest to, że Kapituły
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Wina są znane, ale Kapituły Winnych – nie , i nie ma woli aby
były znane.
https://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/02/22/listotwarty-do-czlonka-kapituly-wina-rektora-uj-na-jubileusz-650lecia-uj/

Skutki tego są widoczne na każdym kroku akademickim i
reformy systemu prowadzone w kierunku dobrej zmiany nie
mogą tego nie brać pod uwagę.
Ja nie jestem zwolennikiem dezaktualizacji nauki w ramach
planowanych

reform

państwa,

ale

jestem

zwolennikiem

dezaktualizacji etatów tajnych i jawnych współpracowników
systemu kłamstwa, oraz takich pracowników nauki, dla których
prawda nie jest ciekawa. Polski nie stać na utrzymywanie fikcji
naukowej i szkodliwej edukacji oraz finansowania heroicznych
wysiłków na rzecz niepoznania prawdy.
Stosowana na niektórych uczelniach, np. na UJ, metodologia
badań

nad

pokrzywdzonymi

w

PRL,

polegająca

na

ankietowaniu/wysłuchiwaniu tylko beneficjentów, ma takie
samo naukowe uzasadnienie jak badania nad głodującymi
poprzez ankietowanie/wysłuchiwanie tylko najedzonych.
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A taką metodologię stosują beneficjenci czystki z tytułami
profesorskimi, co samo w sobie jasno pokazuje jaki ona miała
charakter i ‚głębokość’.
Mimo

upływu

czasu

i

częściowej

wymiany

generacyjnej

pracowników nauki do tej pory nie doszło do samooczyszczenia
się środowiska pobrudzonego w czasach komunistycznego
zniewolenia. Środowisko akademickie zniewolone umysłowo do
tej pory nie odzyskało swojej niepodległości, walcząc nadal
heroicznie i rozpaczliwie aby nikt jego historii nie poznał.
Niektórzy lansują tezę, że historia się skończyła i żyją teraz w
okresie

post-historycznym,

więc

takie

badania

się

zdezaktualizowały.
Dezaprobatę dla takich poglądów wyraziłem w wielu tekstach,
więc nie ma sensu po raz setny, czy tysięczny, powtarzać tych
samych argumentów, których środowisko akademickie – z
małymi wyjątkami – nie chce znać i to bez względu na opcję
polityczną, czy zawodową.
Nie chce znać szczególnie mechanizmów, ani identyfikacji
osób, które mimo upływu czasu i wymiany generacyjnej
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doprowadziły naukę/środowisko akademickie do obecnego
kryzysu.
A w szeroko pojętej lustracji akademickiej winno właśnie
chodzić o poznanie takich mechanizmów i takich osób, bez
czego nie ma szans na uzdrowienie systemu akademickiego.
Zaniechanie takiego poznania będzie oznaczało jedynie po raz
kolejny

pozorowanie

zmian/reform

i

działanie

na

rzecz

zachowania systemowego status quo z elementami powrotu do
przeszłości.

Lektura zalecana do refleksyjnego czytania
i merytorycznej dyskusji w układzie otwartym,
mając na względzie katastrofalny stan nauki w Polsce
funkcjonującej w układzie zamkniętym.

Moje boje – Archiwum lustracyjne dysydenta akademickiego –
Tom A
https://blogjw.wordpress.com/2015/08/27/moje-bojearchiwum-lustracyjne-dysydenta-akademickiego-tom-a/
Moje boje – Archiwum lustracyjne dysydenta akademickiego –
Tom B
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https://blogjw.wordpress.com/2015/08/31/moje-bojearchiwum-lustracyjne-dysydenta-akademickiego-tom-b/
Moje boje – Archiwum lustracyjne dysydenta akademickiego –
Tom C
https://blogjw.wordpress.com/2015/09/08/moje-bojearchiwum-lustracyjne-dysydenta-kademickiego-tom-c/
Moje boje – Archiwum prasowe dysydenta akademickiego
https://blogjw.wordpress.com/2015/08/13/moje-bojearchiwum-prasowe-dysydenta-akademickiego/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 1
https://blogjw.wordpress.com/2015/05/05/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-1/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 2
https://blogjw.wordpress.com/2015/05/26/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-2/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 3
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/08/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-3/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego – Tom 4
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/16/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-4/
Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 5
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/28/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-5/
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Józef Wieczorek – Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym z
Prof. Piotrem Sztompką – 2014
https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/11/jc3b3zefwieczorek-kryzys-uniwersytetu-w-ujc499ciupolemicznym-z-prof-piotrem-sztompkc485.pdf
Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego
https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/12/wielkijubileusz-uniwersytetu-jagielloc584skiego-pod-choinkc499roku-2014.pdf
Drogi

i

bezdroża

nauki

w

Polsce.

Analiza

zasadności

wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i
Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców (2008),
Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w
środowisku akademickim (2009)
Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego (2010)
Patologie akademickie pod lupą NFA (2011)
Patologie akademickie po reformach (2012)
dostępnych także w internecie na stronie http://www.nfa.pl/
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Stadium

narodzin

„Solidarności”

krakowskiego

środowiska akademickiego na wystawie
[https://lustronauki.wordpress.com/2015/10/30/stadi
um-narodzin-solidarnosci-krakowskiego-srodowiskaakademickiego-na-wystawie/]
Wystawa obrazuje stadium narodzin Solidarności krakowskiego
środowiska akademickiego mającego Lenina w głowie i w
książkach ( jak pokazuje plansza otwierająca wystawę)
Jako jeden z akuszerów tych narodzin

na poziomie koła, a nie

wozu – rzecz jasna jestem zainteresowany jak historia „S” po
jej poczęciu się toczyła i mam niedosyt, że takiej historii do tej
pory nie opracowano.
Wystawa odsłonięta przy Collegium Novum UJ i przy udziale
rektora tej wiodącej uczelni jest ogromnym postępem w
stosunku do historii tej uczelni, ujętej w Dziejach Uniwersytetu
Jagiellońskiego, o której wielokrotnie pisałem, [ostatnio –
https://blogjw.wordpress.com/2015/10/24/historia-
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niechciana-przez-historykow/],
solidarnościowych
ogarniętych

ale

środowisk

amnezją

i

bez

refleksji

akademickich

wolą

niepoznania

u

Krakowa

swej

historii.

[https://blogjw.wordpress.com/2013/03/25/jak-badaczewalcza-aby-nie-poznac-tego-co-badaja/%5D].

Dla

tych

środowisk

dekomunizacja

i

lustracja

się

zdezaktualizowała,
[https://lustronauki.wordpress.com/2015/09/21/nie-dladezaktualizacji-lustracji-i-dekomunizacji/],

mimo

że

ani

dekomunizacji, ani należytej lustracji nie przeprowadzono, a u
wielu Lenin nadal pozostał w głowach i w książkach.

Na otwarciu wystawy zauważyłem tych co walczyli z sukcesem,
aby

teczki

obrazujące

przeprowadzaną

w

Wielką

okresie

Czystkę

podziemnego

Akademicką
działania

„S”

(symbiotyczne działania PZPR-SB- władze uczelni) nie zostały
ujawnione.[https://jubileusz650uj.wordpress.com/tag/wielkaczystka-akademicka/].

Zauważyłem

tych

co

walczyli

heroicznie

o

to

aby

wyrejestrowani w tamtych czasach w mury uczelni nigdy nie
wrócili i nie wpływali negatywnie na młodzież akademicką, a
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towarzysze

Lenina

pozytywnie

(?)

–

dożywotnio,
na

rzecz

jasna-

młodzież

wpływali

akademicką.

[https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/zaciemnieniewedlug-ob-antoniego-jackowskiego/].

Niektórzy z nich, bez odrazy i zażenowania, mimo że twarz
utracili, patrzyli na swoje historyczne twarze u narodzin
Solidarności.
Na wystawie zauważyłem też twarze tych co przy narodzinach
brali udział, ale potem wyjeżdżali na intratne stypendia pozaoceaniczne, zostawiając na Mogilskiej to i owo na innych
akuszerów narodzin (jeden przypadek zidentyfikowałem sam,
ale bez możliwości ujawnienia, bo chyba jestem jedynym i bez
zarejestrowanych dowodów – depozytariuszem takiej historii).
Nie sądzę aby historia akademickiej „S” kiedykolwiek została
należycie opisana, bo niechęć jej poznania była i jest wielka.
[Solidarność UJ a CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMU W NAUCE I
EDUKACJI

–https://wobjw.wordpress.com/tag/czarna-ksiega-

komunizmu-w-nauce-i-edukacji/,
UMIEJĘTNOŚCI

A

CZARNA

POLSKA
KSIĘGA

AKADEMIA

KOMUNIZMU

https://wobjw.wordpress.com/tag/polska-akademiaumiejetnosci/]
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–

No cóż, ja w najcięższych czasach Solidarności doznałem
jedynie od kamieni, a i nawet tych mnie pozbawiono. To może
wiele wyjaśnia.
[https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefawieczorka/]
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Mobilizacja uczelni na front do walki z plagiatami nadal
trwa
Od lat uczelnie i naukę w Polsce toczy plaga plagiatów.
Plagiatują wszyscy – studenci, wykładowcy, profesorowie,
rektorzy. Nie znaczy to, że każdy plagiatuje, ale plagiatorzy są
na wszystkich poziomach akademickich.
Ponieważ etatowi pracownicy nauki nie dawali sobie rady z
wykrywaniem plagiatów, ani nie zdołali okiełznać swoich
skłonności do plagiatowania, scedowano proces wykrywania
nieuczciwości
zapis

do

na

programy

ustawy,

antyplagiatowe.

zabezpieczono

Wprowadzono

finanse,

zarządzono

mobilizację uczelni do walki z plagiatami.
[Uczelnie

gotowe

na

walkę

z

plagiatami.

Prawie

–

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/904369,ucz
elnie-walka-z-plagiatami-praca-dyplomowa-metoda-kopiujwklej.html]
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Na wygraną w każdej walce istotny wpływ ma wyszkolenie,
stąd rozpoczęto szkolenia tak studentów, jak i promotorów,
aby

zaznajomili

się

z

prawem

autorskim

i

zasadami

poprawnego cytowania.
Trochę budzi to konsternacje, bo kto jak kto, ale promotorzy
winni wiedzieć jak się cytuje innych i jakie prawa autorskie
mają, i jakie winny przestrzegać Bez tego nie da się prowadzić
pracy naukowej, a tym bardziej prowadzić studentów do
poziomu magisterskiego. Jak oni doszli do swoich pozycji bez
takich elementarnych znajomości ?
Niestety podczas Wielkiej Czystki Akademickiej wyczyszczono
uczelnie z tych co taką wiedzę posiadali, więc teraz trzeba
szkolić pozostałość utytułowaną/utytłaną, aby się nauczyła
tego co winna wiedzieć od początku swojej drogi akademickiej.
Jesteśmy zatem do tyłu o niejedną dziesiątkę lat w ramach
realizowanego rozwoju wstecznego.
Widać, też dlaczego w Polsce brakuje pieniędzy na naukę.
Zamiast zatrudniać na uczelniach tych co i prawo autorskie
znają i przestrzegają, cytować potrafią, także uczyć tego
studentów, to zatrudnia się tych co trzeba szkolić, bez
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pewności, że się doszkolą i tego przestrzegać będą i studentów
tego będą umieli/chcieli nauczyć.
To proces finansowo chłonny i nie zawsze z efektami. Zresztą
same programy antyplagiatowe i tak nie wykryją tego co
wykryte być powinno, a już do formowania studentów to
całkiem się nie nadają. Żaden program nawet na poziomie
człowieka na poziomie nie zastąpi w procesie formowania
studentów i uprawiania nauki.
Podobno

współcześni

antyplagiatowe

nie

eksperci

byłyby

są

zdania,

potrzebne,

gdyby

że

‚systemy

promotorzy

dobrze wykonywali pracę.’
No

więc

dlaczego

nie

wyciąga

się

wniosków

z

takich

ekspertyz ? Czemu zatrudnia się promotorów, często na
etatach profesorów, którzy nie wykonują dobrze swojej pracy ?
A nie chce się zatrudniać tych, co swoją pracę wykonywali
dobrze – szczególnie

tych, co wykonywali ją lepiej od

zatrudnianych na etatach profesorów ?
Rzecz w tym, że na programy antypagiatowe uczelnie dostają
pieniądze, a na etaty dla tych co je potrafią i chcą wykrywać –
nie.
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Zresztą sami decydenci akademiccy wcale nie są takimi
zainteresowani – w obronie własnych interesów, bo iluż to
decydentów rekrutuje się z plagiatorów ? A ileż to uczelni
przestałoby spełniać minima kadrowe gdyby je zredukowano o
kadry plagiatorów i przyzwalających na plagiaty ?
Mój projekt antyplagiatowy –
Darmowy program antyplagiatowy, czyli karanie plagiatofilii i
nagradzanie

plagiatofobii

http://www.nfa.pl/articles.php?

id=493&PHPSESSID=20c4a68065ea680e38defc66c29a63d5
polegający na wyrejestrowaniu z populacji akademickiej osób
popełniających plagiaty a zarejestrowaniu osób potrafiących i
chcących plagiaty wykrywać, rzecz jasna nie zdobył uznania w
populacji decydentów. Widać, że punkty widzenia decydenta i
dysydenta w tej materii są całkowicie rozbieżne – zależą od
punktu siedzenia.
Decydenci tylko heroicznie walczą – czytaj: pozorują walkę z
plagiatami, ale bynajmniej nie chcą ich zwalczyć.
Zresztą plaga plagiatów ma uwarunkowania systemowe. W
dużej mierze jest spowodowana tym, że promotorzy nie mają
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czasu/nie chcą/ nie potrafią wykrywać plagiatów i nie ponoszą
z tego powodu żadnych konsekwencji negatywnych – wręcz
przeciwnie.
Dożywotnio trzymają się na etatach broniąc się przed tymi,
którzy by potrafili/chcieli na serio je wykrywać, i to także u
decydentów, oraz ujawniać w sferze publicznej.
W tej materii nasz system akademicki nawiązuje do swoich
socjalistycznych korzeni – systemu, bohatersko walczącego z
problemami, które sam stwarzał.
Mimo ogłaszania, i to od lat, mobilizacji akademików na front
antyplagiatowy plagiatorzy mają się dobrze, firmy piszące
prace dyplomowe na zamówienie całkiem nieźle prosperują –
popyt jest duży, więc i z podażą trzeba nadążyć.
Można mieć niemal pewność, że firmy antyplagiatowe na
froncie walki z plagiatami też nieźle zarobią, a plaga plagiatów
nadal będzie toczyć nasze uczelnie, które będę wprowadzać do
naszego życia publicznego elity plagiatorów.
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Cenzura na Gołębiej
zastąpiła skutecznie cenzurę na Mysiej !
Moja Pamięć Uniwersytetu,
aby oczyszczenie pamięci o uniwersytecie (UJ)
nie było doskonałe
Na UJ realizowany jest projekt naukowy „Pamięć Uniwersytetu”
zainicjowany

w

styczniu

2010

r.

http://www.archiwum.uj.edu.pl/projekty-auj/pamiecuniwersytetu
Czytamy: „Istotą projektu jest przeprowadzanie i utrwalanie
przy

użyciu

kamer

filmowych

wspomnień

Profesorów,

Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zebrane,

a

następnie

zmontowane

materiały

dają

zindywidualizowane świadectwo czasów, w których żyli i
tworzyli

nasi

Rozmówcy,

upamiętniają

ich

działalność

i

dokonania naukowe, a zarazem składają się na szczególny
rodzaj „pamięci zbiorowej”, konstytuującej naszą społeczność
uniwersytecką.
Przeprowadzone i zarejestrowane wywiady składają się na
jedyny w swoim rodzaju multimedialny materiał źródłowy do
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dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego i nauki polskiej w XX i
XXI wieku….”
Na stronie zamieszczono do tej pory 24 wywiady, choć
przeprowadzono

ich

więcej,

także

ze

mną

–

byłym

pracownikiem naukowym UJ, który dał zindywidualizowane
świadectwo czasów, w których żył i tworzył.
Mimo, że wywiad ( ok. 6 godz nagrań) był przeprowadzony
przed kilku laty (chyba 2012 r. ) do tej pory ani jedna minuta
mojego świadectwa czasów nie znalazła się na stronach UJ.
Czyżby rozmowa była niecenzuralna ?
Czy może ten materiał podważa oficjalną wersję dziejów UJ i
dlatego jest niewygodny ?
Na 600 rocznicę odnowienia UJ w 2000 r. wydano opracowania
tych dziejów, które na ostatnim odcinku nijak się mają do
stanu faktycznego, a mimo to są rozpowszechniane do dnia
dzisiejszego. [Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego –
https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejowuniwersytetu-jagiellonskiego/]
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Rozmowy z bohaterami tego zakłamywania historii znajdują się
na stronie UJ, a świadectwa odmienne nie mają takiego
prawa ?
Kompromitacja uniwersytetu – kompletna.
Cenzurowanie świadectw odmiennych od obowiązujących to
zaprzeczenie funkcji uniwersytetu, abdykacji z kategorycznego
imperatywu – poszukiwania prawdy !
Obecny uniwersytet- wzorcowy dla innych – poszukiwać
prawdy nie ma zamiaru. Wręcz jej nienawidzi.
Skutecznie zastępuje urząd cenzury mieszczący się w czasach
PRLu na Mysiej (w Warszawie, tuż obok KC !) . Dziś taki urząd
(choć nieformalny) funkcjonuje na Gołębiej (w Krakowie) i
odnosi sukcesy !
Staram się swoją działalnością te sukcesy jednak osłabić, tak
aby czyszczenie pamięci o uniwersytecie nie było doskonałe.
[https://blogjw.wordpress.com/tag/uj/,https://lustronauki.wor
dpress.com/tag/uj/]

Rozmowę

przeprowadzaną

w

ramach

programu

„Pamięć

Uniwersytetu” częściowo rejestrowałem niezależnie, na małym
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dyktafonie i ostatnio te nagrania odnalazłem (daty rejestracji
nie jestem pewien – 2012 ? , bo data na dyktafonie mogła być
inna – w każdym razie nie była to rejestracja wcześniejsza od
roku 2010).
W kilku fragmentach postaram się ją upublicznić, aby coś
dodać

do

„pamięci

zbiorowej”,

‚konstytuującej

naszą

społeczność uniwersytecką’.
Może znajdzie się ktoś zainteresowany prawdą odmienną od
obowiązującej na UJ ?
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Errata do mojej pamięci uniwersytetu
Zamieściłem w internecie kilka odcinków mojej rozmowy w
projekcie Pamięć Uniwersytetu przeprowadzanej zapewne na
wiosnę 2002 r. (niestety na moim dyktafonie była data r. 2010,
ale niewątpliwie była to data niewłaściwa).
Materiał

miał

się

ukazać

na

stronie

UJ

–

http://www.archiwum.uj.edu.pl/projekty-auj/pamiecuniwersytetu ale do tej pory nie ukazała się ani 1 minuta z tej
rozmowy.

Ja

mimo

wszystko

pamięć

(mimo,

że

niedoskonałą)

zachowałem – uniwersytet niewygodnej pamięci nie chce
ujawnić, mimo że ma obowiązek poszukiwania prawdy i na to
jest finansowany z kieszeni podatnika (również mojej).
Na stronie UJ umieszczono 25 rozmów z pracownikami UJ,
także z tymi, o których wspominam w wielu moich tekstach i
wypowiedziach i nieco wspominałem w mojej rozmowie dla
zachowania Pamięci Uniwersytetu.
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Niestety moja pamięć nie jest pożądana dla obrazu UJ, który
pozostaje jednak obrazem fałszywym. Prawdziwego obrazu UJ
widocznie nie chce przekazać potomnym, abdykując niejako ze
społecznej funkcji uniwersytetu.
Dzięki internetowi nie do końca jednak zostałem wymazany z
pamięci uniwersytetu, mimo że po wykluczeniu/wyklęciu mnie
z etatowej społeczności akademickiej, słuch o mnie (i mojej
działalności) miał całkowicie zaginąć.
Społeczność ta uformowana w systemie kłamstwa boi się
prawdy, jak przysłowiowy diabeł święconej wody. W ramach
symbiotycznych poczynań PZPR-SB-nomenklaturowe władze
uczelni pod koniec PRLu czyściły uniwersytet z tych, którzy
uczyli myślenia i to krytycznego, głosili prawdę i jej nauczali, i
tym samym zagrażali takiemu uniwersytetowi, i to zagrożenie
bynajmniej nie ustąpiło w czasach III RP, w czasach internetu,
a nawet się wzmogło.
Uniwersytet

kiedyś

był

definiowany

jako

korporacja

nauczanych i nauczających poszukujących wspólnie prawdy,
ale z tej funkcji UJ abdykował.
Etatowcy,

pozostali

na

uczelni

po

Wielkiej

Czystce

Akademickiej, nie dawali sobie rady, ani z nauczanymi, ani z
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prawdą,

więc

prawdę

i

jej

nosicieli

(jako

negatywnie

wpływających na młodzież, jako osobników o niewłaściwej
postawie etycznej i obywatelskiej, o niewłaściwym – bo
niezłomnym charakterze)

postanowili trzymać z dala od

uczelni.
Napisano fałszywą historię UJ, z którą dyskutować nie można,
nagrano/napisano
uczelni,

wspomnienia
aby

wygodnych

pracowników

niewygodną

prawdę

przykryć/przytłumić/anihilować.
Moje rozmowy z ekipą UJ tylko w znikomym stopniu dotyczyły
mojej historii na UJ, a w większym stopniu dotyczyły patologii
akademickich (nie tylko UJ), bo takie były zainteresowania
rozmówcy.
Proponowałem poruszenie w rozmowie sprawy uczelnianej
„Solidarności” w latach 80-tych, stanu wojennego, ale te
tematy niestety jedynie przewijają się w tej rozmowie.
W gruncie rzeczy nie jest to moja pamięć o mojej pracy na UJ,
ani o mechanizmach prowadzących do jej niszczenia w
systemie komunistycznym, a tylko strzępy tej pamięci, która
jest jeszcze całkiem niezła, a kontekst w świetle materiałów
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SB, PZPR i braku materiałów UJ ( te w głównej mierze
niedostępne, aresztowane, modyfikowane) lepiej jest obecnie
rozumiany, niż w czasie trwania tej historii.
Nie

jest

prawdą,

że

świadkowie

historii

UJ

w

czasach

zniewolenia nie chcą, boją się nadal o niej mówić. Ja chcę
mówić i nieco mówiłem (w zakresie zainteresowań rozmówcy) i
wiele

dokumentuję

na

swoich

stronach

internetowych,

natomiast to strona uczelniana nie chce ujawniać tego, co dla
niej nadal jest niewygodne, co świadczy o niegodnych, a nawet
haniebnych

poczynaniach

tzw.

autorytetów

moralnych

i

intelektualnych, tamtych i obecnych czasów.
Dla mnie ta pamięć jest nadal traumatyczna, bo to jest pamięć
nie tylko o niszczeniu mojej pasji życiowej, ale też pamięć o
degrengoladzie

i

deprawacji,

w

końcu

także

mojego,

środowiska akademickiego – wzorcowego dla pozostałej, mniej
wydedukowanej części społeczeństwa.
Kiedy

30

lat

temu

przeciwko

deprawacji

akademickiej

protestowałem – znalazłem się na ścieżce dyscyplinarnej, a
deprawatorzy (i z nimi zaprzyjaźnieni) na ścieżce awansowej. I
nic się do tej pory nie zmieniło. Nie bez przyczyny jest tak jak
jest.
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Solidarność

akademicka,

którą

na

szczeblu

instytutu

współtworzyłem, w niemałym stopniu solidarnie trzymała z
aparatem

kłamstwa,

a

po

roku

1989

to

trzymanie

przypominało trzymanie się dziecka maminej sukienki.
Teraz głosi się dezaktualizację dekomunizacji i lustracji, bo
środowisko nie ma odwagi aby spojrzeć prawdzie w lustro, ale
ma odwagę domagania się większych finansów na głoszenie
nieprawdy !
Jak już pisałem – skoro środowisko za żadne skarby nie chce
poznać prawdy, to zwiększenie jego finansowania spowoduje
jedynie, że skarb państwa całkiem opustoszeje, a prawdy i tak
znać nie będziemy.
Dezaktualizacji

lustracji

i

dekomunizacji

środowiska

akademickiego trzeba powiedzieć stanowcze NIE ! bo to by
oznaczało dezaktualizację poznawania historii, poznawania
prawdy i w konsekwencji zamykanie uniwersytetów ! (bo niby
czemu miałyby funkcjonować, skoro prawdy nie chcą znać ?)
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♣
Moja Pamięć Uniwersytetu (5) – Józef Wieczorek: Aktualia
akademickie
Moja Pamięć Uniwersytetu (4) – Polityka kadrowa na tle
patologii akademickich
Moja Pamięć Uniwersytetu (3) – Jubileusz UJ roku 2000 w
kontekście patologii akademickich PRL/III RP
Moja Pamięć Uniwersytetu (2) – Moje lata 80-te na UJ
Cenzura na Gołębiej zastąpiła skutecznie cenzurę na Mysiej !
Cenzura na Gołębiej zastąpiła skutecznie cenzurę na Mysiej !
Moja

Pamięć

Uniwersytetu,

aby

oczyszczenie

uniwersytecie (UJ) nie było doskonałe
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pamięci

o

Co by się stało, gdyby na polskich uczelniach
wprowadzono kodeks honorowy ?

Profesor

Leszek

Pacholski,

b.

rektor

Uniwersytetu

Wrocławskiego podnosi pozytywne skutki funkcjonowania w
nauce kodeksów honorowych i stawia prowokacyjne moim
zdaniem pytanie „A gdybyśmy wprowadzili kodeks honorowy?”
(„Polska nauka. A gdybyśmy wprowadzili kodeks honorowy?” –
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-leszek-pacholskipolska-nauka-a-gdybysmy-wprowadzili-kodeks-honorowy/).

Profesor

powołuje

się

na

przykłady

uniwersytetów

amerykańskich – tam gdzie obowiązuje akademicki kodeks
honorowy – poziom jest wysoki.
U nas powoływanie się na uniwersytety amerykańskie nie jest
jednak dobrze widziane. Argument – nie należy kopiować z
amerykańskich uniwersytetów, bo tam jest inny system, nie
pasujący do naszego. Oczywiście nasz system jak wiadomo
pasował i to całkiem nieźle do systemu w ZSRR, Mongolii,
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Korei Północnej i dopasowanie przetrwało transformacje tak u
nas , jak i na terytorium b. ZSRR. System III RP był, a nawet
jeszcze jest bardziej kompatybilny z systemami krajów postsowieckich – na Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, no i np. na
Słowacji,

a

nijak

się

ma

do

systemu

anglosaskiego.

Umiłowanie porządku/obrządku wschodniego pozostało u nas
na lata, a nawet wieki.
Niewątpliwie przykłady przedstawione przez prof. Pacholskiego
są pozytywne i warto by się nad nimi pochylić, ale co by było
gdyby na podobnych zasadach wprowadzić i to tak naprawdę,
a nie pozornie – kodeks honorowy ?
Czy nie trzeba by pozamykać polskich uczelni ?
Przecież

taki

kodeks

honorowy

to

dla

demokratycznej

większości obecnych kadr akademickich byłby wyrok śmierci.
Utrata zdolności honorowych to podstawa etatowego
funkcjonowania na polskich uczelniach.

Uczciwość naukowa to samobójstwo. Kto wyłamie się z układu
akademickiego np. realizującego pozornie granty – to zakala
środowiska ( np. Gang wyższej inteligencji
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http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/16197
11,1,naukowcy-ktorzy-oszukiwali-na-grantach.read) kto
wyjawi/zaprotestuje przeciwko plagiatom profesorskim ma w
systemie ‚przechlapane” (habilitacji na pewno nie
zrobi/obroni ! –
https://blogjw.wordpress.com/2009/01/17/system-drewsa/).

Przecież system u nas jest inny, bo u nas robi się nie naukę
tylko tytuły, stąd tytułów mamy moc, a nauki co kot napłakał.
Kto nie ma dyplomów/tytułów, choćby był na poziomie
noblistów, nie ma co szukać w tym systemie.
Całkiem inaczej niż w systemie, gdzie obowiązuje kodeks
honorowy.
U nas nikt się nie pyta o poziom intelektualny i moralny, a
tylko o tytuły. Intelektu można nie mieć, moralnego poziomu
również – ważne, aby posiadać tytuł, nawet gdy za nim kryją
oszustwa i niecne czyny. W naszym systemie nikt nikomu
tytułu nie odbiera, tylko blokuje się ich uzyskiwanie tym,
którzy by czyny niehonorowe ujawnili.
W

polskim

kodeksie

http://literat.ug.edu.pl/~literat/honor/0002.htm‚
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Boziewicza
osobami

honorowymi nazywamy te osoby płci męskiej, które z powodu
wykształcenia, inteligencji osobistej, stanowiska społecznego
lub urodzenia wznoszą, się ponad zwyczajny poziom uczciwego
człowieka.’

Jednak

znalezienie

takich

osób

w

polskim

systemie

akademickim to sprawa beznadziejna, bo akademicy na ogół
nie osiągają zwyczajnego poziomu uczciwego człowieka, a co
dopiero mówić o wznoszeniu się ponad taki poziom.
Doprawdy graniczy to z cudem, bo nasz system akademicki i
jego beneficjenci takich nie akceptują. Ludzi honoru na
przestrzeni lat wykluczono/wyklęto z systemu. Wyjątki tylko
potwierdzają regułę.
Wg kodeksu Boziewicza ‚wykluczonymi ze społeczności ludzi
honorowych są osoby, które dopuściły się pewnego ściśle
kodeksem honorowym określonego czynu; a więc indywidua
następujące”:

m. in. denuncjant i zdrajca (czyli w obecnym systemie
akademickim

–

tajni

i

niemała

część

współpracowników systemu komunistycznego )
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jawnych

mi.
obcujący ustawicznie z ludźmi notorycznie niehonorowymi
(czyli obcujący z w/w, a jest to

standard w polskim,

niezlustrowanym jak należy, systemie akademickim),
piszący anonimy (czyli m. in. anonimowe do dziś komisje
piszące niemerytoryczne opinie – weryfikujące niewygodnych
akademików, zresztą pod batutą SB i PZPR [czyli zdrajców] )
W Polsce wyprodukowano wiele tzw. kodeksów etycznych,
zasad dobrych obyczajów, dobrych praktyk akademickich,
akademickich kodeksów wartości, często tworzonych przez
byłą nomenklaturę akademicką (w tym towarzyszy, ludzi
niehonorowych).

Urodzaj na kodeksy mamy niezwykły, ale nawet ich twórcy nie
mają najmniejszego zamiaru przestrzegać norm etycznych
przez siebie formułowanych. (Urodzaj na Akademickie Kodeksy
Etycznehttps://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/urodzaj-naakademickie-kodeksy-etyczne/, DOBRE OBYCZAJE W NAUCE –
ZAŁOŻENIA A PRAKTYKA
https://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dobre-obyczaje-wnauce-zalozenia-a–praktyka/
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Kto by je jednak przestrzegał i ujawniał niecne czyny – z
systemu zostanie wyrejestrowany. Przed laty starałem się
znaleźć kogokolwiek kto zdołał się utrzymać na etacie, mimo
przestrzegania

dobrych

obyczajów

-jednak

bez

sukcesu.http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/Pryzmat
%20PDF/pryzmat153.pdf

Czy sformułowanie kodeksu honorowego, jak w uczelniach
amerykańskich, cokolwiek by zmieniło ? Kto by ten kodeks
honorował ?
W Polsce strażnikami zasad są komisje złożone często z tych,
którzy tych zasad sami nie respektują.
U

nas

honoruje

się

natomiast

profesorów

tytułami

honorowymi, ale traktując to jako rekompensatę za brak
honoru
(Czyżby tytuł profesora honorowego był rekompensatą za brak
honoru ?https://blogjw.wordpress.com/2012/10/24/czyzbytytul-profesora-honorowego-byl-rekompensata-za-brakhonoru/.

W USA jak podaje prof. Pacholski „strażnikami zasad są
studenci. To oni pilnują i, jeśli trzeba, wymierzają karę. „.
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U

nas

pozytywne

opinie

studentów

mogą

pogrzebać

akademika, szczególnie jeśli jest on przez studentów tak
intelektualnie, jak i moralnie, wyżej oceniany niż profesor.
Co prawda znane są przypadki kiedy to studenci pilnują np.
żeby nie promowano kogoś za lipny, patologiczny doktorat, ale
są to wyjątki ( Czy studenci zdołają uratować naukę w Polsce ?
https://blogjw.wordpress.com/2015/07/16/czy-studencizdolaja-uratowac-nauke-w-polsce/) i mimo takich sukcesów
studenci raczej nie zastąpią profesorów w roli strażników
wartości i honoru.

Z

wzorców

dobrych

amerykańskich,

nasz

uczelni
system

zagranicznych,
akademicki

a

zwłaszcza

winien

jednak

korzystać, ale bez włączenia do naprawy systemu Polonii
akademickiej

raczej

nie

należy

się

spodziewać

abyśmy

osiągnęli sukces naprawczy i nie utracili resztek honoru.
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34 lata później
– czyli długotrwała amnezja akademicka
po wprowadzeniu stanu wojennego
i obozowi solidarnościowo- patriotycznemu
jakby to nie przeszkadzało

„Środowisko akademickie zniewolone umysłowo
do tej pory nie odzyskało swojej niepodległości,
walcząc nadal heroicznie i rozpaczliwie,
aby nikt jego historii nie poznał”.

2

lata

temu

napisałem

tekst:

32

lata

później

–

czyli

długotrwała amnezja akademicka po wprowadzeniu stanu
wojennegohttps://blogjw.wordpress.com/2013/12/12/32-latapozniej-czyli-dlugotrwala-amnezja-akademicka-powprowadzeniu-stanu-wojennego/

W tym roku miałem zamiar pisać kolejny. Ale po co ? Na ten
sprzed 2 lat nie było najmniejszej nawet reakcji, amnezja
akademicka nie ustąpiła, ani na jotę, refleksji nie było,
solidarności tym bardziej, natomiast samozadowolenie – jak
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najbardziej, tym bardziej, że rycerze solidarności z przewodnią
siłą narodu fetowani i mimo zniewolenia odznaczani symbolami
wolności.
Mimo zmian, w tej materii bez zmian.

Więc przypomnę to co pisałem przed dwoma i wcześniejszymi
laty, bo to co pisałem nie uległo dezaktualizacji, tak jak nie
uległa dezaktualizacji dekomunizacja i lustracja uczelni, jak nie
uległa dezaktualizacji prawda i historia, tym bardziej, że dla
beneficjentów systemu jest ona niewygodna.
Kolejne rocznice wprowadzenia stanu wojennego skłaniają
świadków historii do refleksji, zwykle gorzkich, bo to jest
gorzka historia, szczególnie na odcinku akademickim (aby
zastosować terminologię epoki).
Niestety historii tej nie mogą poznać ci, którzy świadkami
historii nie byli, bo ta historia mimo upływu lat, a nawet
wieków nie jest możliwa do poznania.
Nad jej poznaniem na uczelniach rozwieszono bowiem parasol
ochronny, w czym wzorcowy przykład stanowi najstarsza
polska uczelnia. W jej dziejach nie rozpoznano nawet stanu
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wojennego, a skoro najwybitniejsi uczeni najlepszej (podobno)
polskiej uczelni nie byli w stanie tego dokonać to co tu mówić
o pozostałości.
Nieznane

są

oczywiście

skutki

stanu

wojennego

(

i

powojennego) dla uczelni, nie ma winnych bo niby jacy mogą
winni skoro tego stanu i jego ekscesów nie było ?
No to może by spróbować inaczej.
Jakie były straty i zyski osobowe lat 80-tych ubiegłego wieku
dla polskich uczelni ?

Czy można znaleźć gdzieś taki bilans ?

Z badań komisji uczelnianej (o której składzie, ani wynikach
badań, nikt nic nie wie na dotkniętej epidemią amnezji uczelni)
wynika, że pokrzywdzonych w PRL było niewielu, a i tak to byli
często tajni współpracownicy (jak. np. Maleszka).

Z dzieł i opinii badających zapiski esbeckie wynika, że uczelnia
była ochraniana w tym okresie przez SB i ochrona ta zapewniła
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uczelni przejście przez Morze Czerwone – bezstratnie ! – więc
pełnia szczęścia.

Jeden z rektorów posądzony o współpracę z SB spojrzał na
swoje zapiski z tamtych lat znalezione (całkiem przypadkowo)
w garażu i odrzekł, że nic takiego nie miało miejsca, bo w
swoich zapiskach niczego takiego nie zapisał !
Rzecz jasna, że rektor (już były) ten cieszy się szczególnym
uznaniem

i

poważaniem,

bo

dał

należytą

odprawę

niepoprawnym badaczom.
Niestety ten sam rektor, ani żaden inny, nie zdołał odnaleźć ani
w garażu, ani w piwnicy, ani nawet w szufladzie, papierów
dotyczących pracowników, którzy ani jawnie, ani tajnie nie
chcieli współpracować z najlepszym z systemów, wpływając
tym samym negatywnie na młodzież akademicką.
Jawni i tajni współpracownicy na uczelni mają się nadal
dobrze, a nawet lepiej, bo nikt nieodpowiedni im w dobrym
poczuwaniu się nie przeszkadza.

Uniwersytecka misja poszukiwania prawdy szerzona przez
rzeczonego rektora (już byłego) też jest wydajnie, a nawet
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bardziej – realizowana, jak tylko kłamstwo nazwano prawdą.
Tak, tak – Polak potrafi, a szczególnie Polak akademicki !

Jako niepoprawny na okoliczność rocznicy wojennej zakłócę
jednak błogostan akademicki beneficjentom systemu, uparcie
domagając się odpowiedzi na pytania:
Kiedy

UJ

osiągnie

taki

poziom

naukowy

aby

zdołał

aby

zdołał

zidentyfikować w swej historii stan wojenny ?

Kiedy

UJ

osiągnie

taki

poziom

naukowy

zidentyfikować w swej historii symbiotyczne relacje z SB i
PZPR ?

Kiedy

UJ

osiągnie

taki

poziom

naukowy

aby

zdołał

zidentyfikować w swej historii Wielką Lukę Akademicką –
rezultat symbiozy PZPR-SB-władze uczelni w latach 80-tych
ubiegłego wieku ?
Kiedy władze UJ odpowiedzą na pytanie: gdzie są nauczyciele
z tamtych lat – ci, którzy uczyli myślenia i to krytycznego
(czyli zabójczego dla ówczesnego i obecnego systemu) ?
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Kiedy władze UJ odpowiedzą na pytanie: gdzie są nauczyciele
z tamtych lat – ci, którzy uczyli nonkonformizmu naukowego
(czyli

zabójczego

dla

konformistycznego

środowiska

akademickiego, ówczesnego i obecnego) ?
Kiedy władze UJ odpowiedzą na pytanie: gdzie są nauczyciele
z tamtych lat – ci, którzy posiadali poczucie własnej wartości
zabójcze dla zintegrowanego własnym skundleniem środowiska
akademickiego, ówczesnego i obecnego ?
Kiedy władze UJ ujawnią/odtajnią niewygodne dla siebie/ dla
UJ papiery niewygodnych nauczycieli akademickich, którzy
stanowili i nadal stanowią zagrożenie dla uczelni (i całego
systemu akademickiego), bo na kłamstwo mówią – kłamstwo,
a na prawdę – prawda ?
Kiedy władze UJ i ich wyborcy zrozumieją, że degrengolada
moralna tocząca to środowisko prowadzi do staczania się nie
tylko uczelni, ale i całej Polski ?
Ja przeciwko deprawacji młodzieży akademickiej w połowie lat
80-tych protestowałem, ale zwycięstwo etatowe (i nie tylko)
odnieśli deprawatorzy i ich miłośnicy, więc jest to co jest i nic
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tego grona nie usprawiedliwia i nie da się przerzucić winy na
kogokolwiek.
Za

wprowadzenie

stanu

wojennego

odpowiada

junta

Jaruzelskiego, za co nie poniosła kary, ale kary też nie ponieśli
symbionci akademiccy, którzy w PRL ochronieni przez SB w III
RP

ubrali

się

w

szaty

permanentnie

pokrzywdzonych,

dotkniętych dożywotnią (co najmniej) amnezją i opozycji to nie
przeszkadza. Brak słów.
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RozKODowanie akademickiego Krakowa
wysiłkiem dysydenta akademickiego
kierowanego przez KODeków na zsyłkę do Torunia
https://blogjw.wordpress.com/2015/12/21/rozkodow
anie-akademickiego-krakowa/
Nowoczesny ZBoWiD (przemianowany na KOD) opanował w
sobotę 19 grudnia 2015 r. spory sektor Krakowskiego Rynku
przy Wieży Ratuszowej i to w samo południe, kiedy w Krakowie
słucha się hejnału z Wieży Mariackiej. Tym razem trzeba było
słuchać bojowników o komunistyczną demokrację, których były
tysiące.
Mieli z sobą flagi polskie, ale nie śpiewali Hymnu Polskiego,
choć organizatorzy nawoływali w przeddzień, aby trochę
poduczyć się słów hymnu, bo trzeba będzie „robić” za Polaków,
aby się uwiarygodnić. No cóż spełnienie tej dyrektywy okazało
się widocznie za trudne, więc dali sobie z tym spokój.
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Innym za to spokoju nie dali i darli się „Duda - to się nie uda”
„Duda - to się nie uda” ogarnięci strachem przed reformami
państwa i odcinaniem ich od wieloletnich profitów.,
Rej wodził Marek Kondrat - ten od profitów w Banku ING, no i
wina.

Jest

w

końcu

członkiem

Kapituły

Wina

[https://jubileusz650uj.wordpress.com/category/wino-uj/]
kultowej krakowskiej uczelni, których profesorów/doktorów
wśród KODeków nie brakowało.
Rzucał się w oczy dr Bronisław Maj owinięty flagą unijną,
współtwórca obrazoburczej dla Polaków Neomonachomachii,
wystawianej we wrześniu pod tą samą Wieżą Ratuszową.
[https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/10/09/antymon
achomachia-skandaliczne-widowisko-na-rynku-wkrakowie/comment-page-1/, ].
Kultowy

profesor

Jan

Hartman

(ten

z

umorzonym

postępowaniem dyscyplinarnym z kazirodztwem w tle) w oczy
mi się nie rzucił [w końcu to ciemna gwiazda akademickiego
Krakowa, osłaniana przez jasne gwiazdy], ale rzucił się w oczy
innym,

mimo

że

tłum

był

wielotysięczny.

[https://blogjw.wordpress.com/2013/10/20/sprawa-profhartmana-w-kontekscie-osobistym/;
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https://blogjw.wordpress.com/2014/10/13/pochwala-glupotyna-marginesie-sprawy-hartmana/]
Gdy

przebiłem

się

do

sektora

opozycyjnego,

u

wylotu

Szewskiej, dojrzałem sławę UJ - prof.Jana Woleńskiego (z tej
samej

loży

B'nai

KODowanym

B'rith

tłumie

z

co

radością

Jan

Hartman),

pozował

mi

który

do

w

zdjęcia

tryumfalnie pokazując znak V !
No cóż, kiedyś go spłoszyłem w przestrzeni publicznie cytując
fraszkę

księdza

Jana

Twardowskiego

(

Sondaż:

Pewien

socjolog dostał się do nieba i z przyzwyczajenia zawodowego
zaczął tam robić sondaże. W niebie było najwięcej tych, którzy
słuchali

dziecięcych

kazań.

Ci

którzy

słuchali

doktorów,

profesorów – siedzieli w czyścu, a dwóch w piekle. Ks. Jan
Twardowski – Niecodziennik) więc chyba chciał odreagować,
będąc

po

stronie

większej

mocy

(tej,

która

słuchając

profesorów nie obawia się pójść do piekła).
Obok

atakowali

mnie

KODecy

flagą

unijną

w

obronie

(rzekomo) prawa, łamiąc jednak prawo (moje kości nie zostały
uszkodzone), tym bardziej, że zgody na użycie flagi unijnej do
bicia inaczej myślących nie mieli.
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Inni krzyczeli do naszego sektora opozycyjnego wobec KODu i
całego systemu komunistycznego wraz z całą jego spuścizną Do Torunia ! DoTorunia !
[https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/12/20/akcjakodekow-intelektualnegokulturalnego-krakowa-wobecopozycji-antykomunistycznej-przed-wigilia-a-d-2015/]
Przygotowując, ani chybi, grunt pod wywózki na zesłanie, tym
razem

jednak

nie

na

Sybir

-

śladami

swoich,

równie

demokratycznych, poprzedników. Biletów na wyjazd nam nie
dostarczyli – centusie skończone – mimo ( a może właśnie
dlatego),

że

trzymają

z

bankami

(tak

jak

ich

winny

przywódca).
Zza kordonu policyjnego zauważyłem też kapelusz, a potem
całą postać Zdrady ideałów Solidarności, zawartą tak w
czynach, jak i w nazwisku.
Profesorowi jestem jednak wdzięczny za nader wczesne
poznanie natury III RP. W 1989 r. po objęciu szefostwa
„Solidarności” UJ i zrobieniu sobie pozowanego zdjęcia z
samym Bolkiem, wszedł do parlamentu i już zimą 1990 r. z
rozbrajającą

szczerością

zapowiadał
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załatwienie

mnie

w

sejmie, jeśli będę domagał się poznania teczek, które mogą
zawierać prawdę na mój temat, a zarazem na temat Wielkiej
Czystki

Akademickiej

[https://blogjw.wordpress.com/tag/wielka-czystkaakademicka/] – tej prowadzącej do uformowania obecnych elit
akademickich formujących sobie podobne elity polityczne,
prawnicze, bankowe, medialne ….Takiej lekcji, i to za darmo,
nie udzielił mi do tej pory - żaden profesor.
Niestety
Trybunału

nie

dostrzegłem

sztandarowej

Konstytucyjnego

i

postaci

"państwa

profesoradoktorahabilitowanegonaukipolskiej

obrońców

prawa"

Andrzeja

-

Zolla,

tego który jako Rzecznik Praw Obywatelskich i zarazem
podwładny rektora UJ (w teczkach ujawnionych - KO „Zebu”)
stawiał "prawo" stanu wojennego nad Konstytucją III RP ! [
https://wobjw.wordpress.com/tag/pasja-akademicka/;
https://wobjw.wordpress.com/tag/tajne-teczki-uj/]

zapewne

po to aby III RP była "państwem prawa" ! Ten RPO,
wieloetatowość jednych (post-komunistów i im miłych), przy
bezetatowości drugich (niemiłych post-komunistom) w III RP
zapewne widział jako spełnienie sprawiedliwości dziejowej.
KOD w Krakowie starałem się rozKODować i utrwalić dla
współczesnych oraz potomnych.

183

RozKODowanie KODu w Krakowie
-https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/12/19/
rozkodowanie-kodu-w-krakowie/
Historia lubi się powtarzać. Bojownicy o wolność i demokrację
(kiedyś z nadania Stalina) już nas 'wyzwalali' od prawa i
sprawiedliwości i to skutecznie. Jako 'demokraci' wyzwalali nas
od AK i WiN jako faszystów.
Ale ci ostatni z AK i WiN są przeciw demokracji Nowoczesnego
ZBoWiDu (dla zmyłki zwanego KODem). Ten KOD jest jednak
łatwy do odczytania. Trzeba walczyć, aby nas po raz kolejny
nie wyzwolili, bo skończymy znowu w niewoli i to na długie
lata.
Przy okazji zwracam uwagę na zasadną inicjatywę godną
poparcia - Chcemy przeniesienia Trybunału do Piotrkowa
Trybunalskiego.[https://www.facebook.com/TKdoPiotrkowa/ ]
” W związku ze zgłoszonym projektem zmiany ustawy o
Trybunale Konstytucyjnym, który pozwala przenieść siedzibę
Trybunału Konstytucyjnego z Warszawy do innego miasta,
domagamy się przeniesienia go do jedynego miasta, które jest
dla niego odpowiednie!
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Piotrków ma prawo być Trybunalski!”
z tego co wiem to tam Nowoczesny ZBoWiD nie funkcjonuje,
więc jest szansa, aby ten organ tam funkcjonował jak należy
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Najlepsze Życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Pomyślnego, Refleksyjnego, Nowego Roku
spod choinki papieskiej w Krakowie

W

mijającym

argumentacja
kłamstwie)

roku
o

najbardziej

mojej

zapadła

nieobecności

(

i

mi

w

pamięć

zarazem

moim

dokumentowanej rzekomo zdjęciem, na którym

mnie nie ma.

Tak, tak, niektórzy uważają, że jak kogoś nie

ma na zdjęciu - to nie istnieje, szczególnie jeśli on sam to
zdjęcie

wykonywał

!

(https://wkrakowie.wordpress.com/2011/07/10/inicjatywapowolania-ako-w-krakowie/

,

komentarze

https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/03/05/ktozorganizowal-piekne-glowne-uroczystosci-narodowego-dniapamieci-zolnierzy-wykletych-w-krakowie-a-d-2015/,
https://blogjw.wordpress.com/2015/03/14/zdaniemniereformowalnego-wstecznego-cywilizacyjnienonkonformisty/ )
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do

No cóż, taki jest skutek naszej edukacji, szczególnie jeśli jest
doprowadzona do szczebla akademickiego. Prosty człowiek by
tego nie wymyślił, ale

ortodoksyjny akademik – proszę

bardzo.
W mijającym roku umieściłem w przestrzeni publicznej setki
zdjęć (zapewne kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt setek) i na
żadnym z tych zdjęć mnie nie ma, więc jasne jest, że nie
istnieję

(przynajmniej

dla

wysoko

wyedukowanych

ortodoksyjnych akademików).
Tym niemniej jako osoba -mimo nieistnienia – zauważona w
przestrzeni

publicznej i obdarzona

(zapewne

niesłusznie)

nagrodą za obronę prawdy w mediach, czuję się w obowiązku
prawdy

mimo

wszystko

bronić, podważając

ortodoksyjne

akademickie ustalenia.
Dokonałem w mijającym roku

niezłego zakupu smartfona, z

opcją fotografowania nie tylko innych, ale i siebie, a rezultat
optyczny (z choinką papieską) zamieszczam na stronie – tak
pod choinkę,

na dowód, że mimo wszystko

istnieję

zmartwieniu licznych akademików, i nie tylko akademików).
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(ku
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W Nowym Roku postaram się przynajmniej na niektórych
moich zdjęciach umieszczać dowód mojej obecności, tak aby
nawet

ortodoksyjni

akademicy

istnienie.
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zdołali

zaKODować

moje

Kiedy w Polsce nastąpi pozbawianie tytułów
za komunistyczną przeszłość (i teraźniejszość) ?

Niedawno cały świat obiegła wiadomość, że światowej sławy
uczony

laureat

nagrody

Nobla

Konrad

Lorenz

został

pośmiertnie pozbawiony doktoratu za faszystowską przeszłość.
Uczony ten po Anschlussie Austrii w 1938 roku złożył wniosek
o przyjęcie do NSDAP, w którym napisał m.in., że "całe swe
naukowe

życie

oddaje

w

służbę

myśli

narodowo-

socjalistycznej.”[ http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Laure
at-Nobla-Konrad-Lorenz-zostal-posmiertnie-pozbawionydoktoratu-za-faszystowskaprzeszlosc,wid,18052099,wiadomosc.html?ticaid=11629b]
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Co prawda chodzi tu o doktorat honorowy, ale takie doktoraty
w swiecie nauki mają szczególną wartość, i niewątpliwe ludzie
honoru

pozbawieni

nie

powinni

być

takimi

doktoratami

obdarzani, a kiedy coś takiego miało miejsce na skutek
niewiedzy po stwierdzeniu faktu o niedoborze honoru trzeba
takie tytuły odbierać. I dobrze tak się stało, tym bardziej, że
Konrad Lorenz to wielki autorytet naukowy.
Ciekawe, czy ten przypadek będzie miał jakikolwiek wpływ na
dyskusję i działania na rzecz lustracji i dekomunizacji nauki w
Polsce. Dobrze by było poznać tych, którzy swe naukowe życie
oddali w służbę systemowi komunistycznemu, bądź co bądź
słusznie określanemu jako system kłamstwa, gdy nauka to
służba prawdzie !
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Sprzeczność

oczywista

i

wydawałoby

się

naturalne,

aby

służących kłamstwu wykluczyć ze służby akademickiej mającej
polegać

na

poszukiwaniu

prawdy,

nieszkodliwości i pozbawić tytułów.

przenieść

ich

w

stan

Pozostawanie takich na

etatach/stanowiskach i to decydenckich, niewątpliwie nauce
szkodzi,

a przede wszystkim

szkodzi formowaniu nowych

kadr akademickich, bo to wpływa negatywnie na młodzież
akademicką.

Rzecz jasna o przeprowadzeniu takiego procesu nie chcą
słyszeć beneficjenci systemu kłamstwa,

a pozostali w tej

materii są spolegliwi, a nawet ich bronią ! .
Przez ponad 25 lat nie zdołano nawet ujawnić tych,
jawnymi współpracownikami

co byli

systemu komunistycznego,
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a

ujawnianie tajnych współpracowników idzie nader opornie i bez
większych konsekwencji dla ujawnionych.

Nasz system akademicki aprobuje tych, którzy życie oddali w
służbę systemowi komunistycznemu, a nie aprobuje tych,
którzy oddać nie chcieli.
No cóż, trudno spojrzeć prawdzie w oczy, a odmieńców
akademickich, i to antykomunistycznych, najlepiej wykluczyć
z przestrzeni akademickiej/publicznej, aby swymi obliczami nie
deprymowali beneficjentów systemu.

Co więcej

pojawiają się głosy

o dezaktualizacji lustracji i

dekomunizacji, czyli o dezaktualizacji historii, dezaktualizacji
prawdy. Zbudowany mozolnie system kłamstwa ma zatem
pozostać na wieki ?!
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Ale co z uczelniami/nauką ? Jak prawda się zdezaktualizowała,
to po co utrzymywać obiekty/etaty
poszukiwania ?

przeznaczone do

jej

Oczywistej konsekwencji takiej postawy

najtęższe głowy wyselekcjonowane w tym systemie nie są w
stanie przewidzieć - więc czeka ich spadek z gałęzi, którą sami
podcinają.
W

dzisiejszym

systemie

prawnym

nie

grozi

im

jednak

odebranie tytułów, bo te są dożywotnie, nawet jak zostały
zdobyte na służbie w systemie kłamstwa.
Fanatyczne

umiłowanie

tytułów

przez

uformowane

w

schizofrenicznym systemie społeczeństwo i tak spowoduje, że
upadli (z podciętej przez siebie gałęzi) akademicy nadal będą
się cieszyć prestiżem i dominować w polskiej przestrzeni
publicznej.
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Mimo tego pesymistycznego kontekstu uważam, że trzeba
działać na rzecz ograniczenia tej dominacji utytłanych - czego
sobie i sobie podobnym życzę w Nowym Roku.
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