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Moja działalność pro publico bono przed sądem

Niebawem rozpocznie się mój proces o rozpowszechnianie
wiadomości z rozprawy sądowej przed Sądem Okręgowym w
Krakowie.
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Rzeczywiście na YouTube (Proces Adama Słomki w Krakowie
13

03

2015

r

–

https://www.youtube.com/watch?

v=nUgdgcAyH_U ) umieściłem nagranie z procesu Adama
Słomki -polskiego polityka, działacza opozycji demokratycznej
przez lata związanego z KPN, b. posła na Sejm, a w 2015 r.
kandydata w wyborach prezydenckich z ramienia koalicji
„Niezłomni”.

[http://www.solidarni2010.pl/30055-adam-

slomka-wystartuje-w-wyborach-prezydenckich.html ]

Proces A. Słomki przypadł na okres zbierania głosów poparcia
dla jego kandydatury i budził uzasadnione zainteresowanie
publiczne. Absurdalność oskarżeń A. Słomki o nakłanianie
bandytów z tzw. gangu “Krakowiaka” do zabójstwa sędziego
nasuwała myśl o działaniach na rzecz zdyskredytowania
niewygodnego kandydata na prezydenta.
Zawiadomiony o procesie chciałem w ramach wykonywania
dziennikarskich obowiązków

(miałem legitymację

prasową

Związku Konfederatów Polski Niepodległej Oddział Małopolski )
ten proces zarejestrować, ale sąd ogłosił niejawność procesu
dla mediów i obserwatorów, przeciwko czemu oskarżony
protestował powołując się na prawa człowieka.

7

W

procesie

A.

Słomka

został

uniewinniony

(http://wpolityce.pl/polityka/237121-adam-slomkaprawomocnie-uniewinniony-od-zarzutow-naklanianiabandytow-z-tzw-gangu-krakowiaka-do-zabojstwa-sedziego)

a

ja kierując się dobrem publicznym i oskarżonego kandydata na
prezydenta

ujawniłem

na

YouTube

przebieg

rozprawy

zarejestrowany ( nie przeze mnie) na sali sądowej przy wiedzy
sądu i w zakresie przez sąd wyznaczonym (główna część
rozprawy z kamerą skierowaną na ścianę – więc tylko
rejestracja głosu dopuszczona przez sąd).

Mimo oskarżenia, do tej pory nie otrzymałem nakazu usunięcia
tego zapisu z mojego kanału YouTube.

Oskarżyciel domaga się ode mnie m.in. ujawnienia danych
osobowych nagrywającego rozprawę, co jest sprzeczne z
Kodeksem Etyki Dziennikarza
„Dziennikarza

obowiązuje

zachowanie

tajemnicy

źródła

informacji, osoby i wizerunku informatora, jeśli on tego
wymaga –http://sdp.pl/s/kodeks-etyki-dziennikarskiej-sdp
Wytoczenie mi procesu w tej sprawie może zniechęcać
dziennikarzy do wnikliwego relacjonowania rozpraw sądowych i
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egzekwowania prawa do informowania o nich opinii publicznej.
Moim zdaniem właśnie o to może chodzić w tej sprawie.
Ja

w

serwisie

YouTube

na

moim

kanale

https://www.youtube.com/user/jwfoto umieściłem ponad 1100
zapisów wideo z różnych wydarzeń, na ogół niezależnych,
patriotycznych, spotkań klubowych, także z rozpraw sądowych
itp. – wszystko pro publico bono.

Jestem również autorem wielu stron internetowych, gdzie
umieszczam

fotoreportaże,

teksty

publicystyczne,

w

szczególności dotyczące problematyki akademickiej ( etyka,
patologie,
niewygodnej

naprawa
dla

systemu
decydentów

akademickiego)
akademickich

bardzo
i

wielu

beneficjentów systemu akademickiego PRL/IIIRP.
Ta działalność została zauważona i doceniona przez Kongres
Mediów Niezależnych w 2013 r. główną nagrodą „ za obronę
prawdy w mediach”
Józef

Wieczorek

nagrodzony

przez

Kongres

Mediów

Niezależnych
http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/42109,JozefWieczorek-nagrodzony-przez-Kongres-Mediow-Niezaleznych.
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W wykazie dowodów przedstawionych w akcie oskarżenia
znalazł się nie tylko zapis rozprawy A. Słomki, ale także zapis
spotkania Klubu Wtorkowego z Adamem Słomką (ze strony
blogmedia24.pl –http://blogmedia24.pl/node/56557), a także
jedno

z

moich

pism

do

władz

UJ

(

z

mojej

strony

nfapat.wordpress.com

–

https://nfapat.wordpress.com/2008/12/05/prosze-owyznaczenie-mi-terminu-wznowienia-moich-wykladow-iseminariow/ ) o wznowienie wykładów na uczelni przerwanych
w wyniku politycznej weryfikacji kadr akademickich w 1986 r.
przeprowadzonej

przez

komisję

o

nieznanym

do

dnia

dzisiejszego składzie.

Wytoczenie mi w/w procesu w takim rozszerzonym zestawie
‚dowodowym‚

trudno

mi

inaczej

zinterpretować

jak

zastraszanie niezależnego dziennikarza niewygodnego na wielu
polach działalności publicznej.
Zwracam się z apelem o medialny monitoring tej sprawy.
♥
Appendix:
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Informacje o mnie (rozpowszechniane zresztą w internecie na
moich stronach)
Informacje o autorze
Autor strony – Józef Wieczorek – jest absolwentem geologii
Uniwersytetu Warszawskiego, był wykładowcą geologii na
Uniwersytecie Jagiellońskim, autorem/lub współautorem ponad
100

publikacji

geologicznych

czasopismach

i

paleontologicznych

polskich

i

w

zagranicznych,

http://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/publikacje/,
prowadził badania w Polsce i nie tylko, wprowadził do systemu
nauki

i

edukacji

wielu

swoich

studentów

http://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/edukacja/

Jeszcze w latach PRL walczył o wysokie standardy etyczne
środowiska

akademickiego.

W

ramach

wielkiej

czystki

środowiska akademickiego prowadzonej w latach 80-tych
został

usunięty

oddziaływanie
systemu

na

z

uczelni

oskarżenia

młodzież akademicką,

komunistycznego)

stanowiącą

z

zagrożenie

etykę

dla

i

negatywne

niewłaściwą (dla

postawę

symbiotycznych

nomenklaturowe władze uczelni – PZPR – SB.
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o

obywatelską
związków:

”Wilczy bilet” wystawiony u schyłku PRL zachował swoją
ważność także w III RP, stanowiąc dokumentację natury tego
systemu.
W czasach transformacji został usunięty również z Polskiego
Towarzystwa Geologicznego (był b. aktywnym jego członkiem,
redaktorem Rocznika PTG- Annales Societatis Geologorum
Poloniae, prowadził sekcję paleontologiczną i sekcję geologii
historycznej),

którego

władze

usilnie

broniły

się

przed

demokratyzacją towarzystwa i wprowadzeniem należytych
standardów etycznych. Te decyzje nie zostały zmienione w III
RP.
Autor w III RP został usunięty też z pamięci i z przestrzeni
publicznej i to nie tylko przez środowisko akademickie.
W reakcji zajął skrawek cyberprzestrzeni Witryna Obywatelska
Józefa Wieczorka (archiwum) –http://wobjw.wordpress.com/,
aby inna od obowiązującej prawda była ogólnie dostępne, i aby
nikt się nie tłumaczył, że nie wiedział !

W 2004 r. jako dysydent akademicki założył portal (i fundację)
NIEZALEŻNE

FORUM

AKADEMICKIE

http://www.nfa.pl.

rozwinięty następnie w strefę stowarzyszonych serwisów NFA
poświęconych problemom środowiska akademickiego, a w
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szczególności jego patologiom. (autor setek tekstów i kilku
książek o tematyce akademickiej).

Uznany przez decydentów akademickich za destabilizatora
polskiego środowiska akademickiego (stabilnego patologiami),
czego trudno nie uznać za wyraz wysokiego uznania dla tej
działalności.
Moje strony internetowe:

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/
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NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – WHO IS WHO
http://nfawww.wordpress.com/
Blog akademickiego nonkonformisty
https://blogjw.wordpress.com/
Sprawa Józefa Wieczorka(10)
http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefawieczorka/
Witryna

Obywatelska

Józefa

Wieczorka

(archiwum)

–

http://wobjw.wordpress.com/.

Jest autorem książek:
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:
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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/
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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/

Moje boje 6
https://blogjw.wordpress.com/2015/11/10/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-6/

Moje boje 7
https://blogjw.wordpress.com/2015/12/30/moje-bojeblogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-7/

Moje boje – Archiwum prasowe dysydenta akademickiego
https://blogjw.wordpress.com/2015/08/13/moje-bojearchiwum-prasowe-dysydenta-akademickiego/

Moje boje – Archiwum lustracyjne dysydenta akademickiego –
Tom A
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https://blogjw.wordpress.com/2015/08/27/moje-bojearchiwum-lustracyjne-dysydenta-akademickiego-tom-a/

Moje boje – Archiwum lustracyjne dysydenta akademickiego –
Tom B
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-akademickiego-tom-c/

Jestem

członkiem

redakcji

http://niepoprawneradio.pl/
wykłady,

konferencje,

problematyce

niepoprawneradio.pl

nagrywam

oraz

akademickiej

swoje
(

część

spotkania
teksty

klubowe,

głównie

dostępna

–

też

o
na

‘niepoprawnym’ kanale na YouTube-Niepoprawne Radio PL –
JÓZEF

WIECZOREK

|

Akademickie

http://www.youtube.com/playlist?
list=PLVEXBZAfiKyt9kjvqbVQGEzBJsEsI028_
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patologie–

Działam

na

rzecz

systemowego

zmniejszenia

patologii

polskiego życia akademickiego i przeprowadzenia głębokich
reform nauki i edukacji w Polsce.
Teksty publicystyczne zamieszczałem m. in. w Rzeczpospolitej,
Życiu, Gazecie Polskiej, Opcji na prawo, Najwyższym Czasie,
Polityce, Obywatelu, Forum Akademickim oraz na stronach
internetowych, zarówno swoich, jak w wielu serwisach:
blogmedia.24 [też liczne fotoreportaże]
http://blogmedia24.pl/blog/1196

salon24
http://jwieczorek.salon24.pl/

blogpress [też liczne fotoreportaże]
http://blogpress.pl/blog/4146

Radio Wnet
http://www.radiownet.pl/

Legion św. Ekspedyta
http://www.ekspedyt.org/
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Nieopoprawni.pl
http://niepoprawni.pl/

Presmania.pl
http://pressmania.pl/
Pomnik Smoleńsk – [liczne fotoreportaże, także niektóre
teksty]
http://www.pomniksmolensk.pl/

Mam profil na Facebooku
https://www.facebook.com/jozef.wieczorek
♣
Dokumentuję pro publico bono niezależne i patriotyczne
wydarzenia w Krakowie, i nie tylko, w formie fotoreportaży
(zdjęcia i wideo) na licznych stronach internetowych

(aktualizowane)
Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko) w 2016 r.
https://wkrakowie2016.wordpress.com/

Żołnierze Niezłomni w Parku Jordana w Krakowie
Pomniki „Żołnierzy Wyklętych” w systemie komunistycznym,
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uhonorowanych w Galerii Wielkich Polaków XX wieku
http://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/

Wojtek z Armii Andersa w krakowskim Parku Jordana
http://pomnikwojtek.wordpress.com/

(archiwalne):

Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego
W trosce o Uniwersytet i prawdę oraz pamięć współczesnych i
potomnych
http://jubileusz650uj.wordpress.com/

FOTOkronika wydarzeń niezależnych i patriotycznych
Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko) w
2015https://wkrakowie2015.wordpress.com/

Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko) w 2014
http://wkrakowie2014.wordpress.com/
https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/

Józef Wieczorek – W Krakowie (i nie tylko) w 2013 roku
http://wkrakowie2013.wordpress.com/

20

W Krakowie (i nie tylko) w 2012 roku – cd.
http://wkrakowie2012cd.wordpress.com/
W Krakowie ( i nie tylko) w 2012 r.
http://wkrakowie2012.wordpress.com

W Krakowie (i nie tylko)
http://wkrakowie.wordpress.com/

W Krakowie i okolicach
http://krakjw.wordpress.com/

Krakowianie solidarni z Gruzją – Reakcja krakowian na łamanie
praw człowieka w Gruzji
http://gruzjakrakow.wordpress.com/

Krzyż Pamięci Jana Pawła II na krakowskich Błoniach
http://krzyz.wordpress.com/
♣
Te fotoreportaże upowszechniane są także na wielu serwisach
internetowych
m.in.
http://blogmedia24.pl/
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http://pomniksmolensk.pl/
http://www.ekspedyt.org/
♠
Posiadam też kanał na YouTube http://www.youtube.com/
jwfoto- http://www.youtube.com/user/jwfoto
gdzie można obejrzeć ponad 1000 wideo
(starsze wideo także na
http://www.youtube.com/user/krakjordan)
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Uczelnie wyższe bastionem komunizmu

Dla portalu Pressmania.pl mówi Józef Wieczorek
http://pressmania.pl/?p=24786

Oprócz działalności fotoreporterskiej, od wielu lat zajmuję się
działaniami

na

rzecz

naprawy

polskiego,

patologicznego

systemu akademickiego. To są również znane działania, także
na

szczeblu

sejmowym,

czy

ministerialnym.

Założyłem

Niezależne Forum Akademickie, obecnie działające w formie
kilku

serwisów

monitorujących

sprawy

akademickie

(z

naciskiem na etykę i patologie środowiska akademickiego) –
dla portalu Pressmania.pl mówi Jozef Wieczorek.
– Ale to spowodowało, że podniesiono stopień zagrożenia dla
środowiska akademickiego z mojej strony. Pod koniec PRL,
rektor UJ informował mnie, że stanowię zagrożenie dla
uniwersytetu, a w III RP zostałem poinformowany, że stanowię
zagrożenie dla całego środowiska akademickiego (stabilnego
swoimi

patologiami).

Trudno
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tego

nie

uznać

za

wyraz

wysokiego (coraz wyższego) uznania dla mojej działalnościwyjaśnia Małgorzacie Kupiszewskiej

Małgorzata

Kupiszewska:

Wszystkie

ważniejsze

zdarzenia w Krakowie są przez Pana dokumentowane?

Józef Wieczorek: – Od niemal dziesięciu lat staram się
dokumentować

wydarzenia

patriotyczne,

niezależne,

w

Krakowie, a także czasem w innych rejonach, poza Krakowem
– w Warszawie, Gdańsku, Częstochowie, Nowym Sączu itd. W
ostatnich latach tych wydarzeń jest coraz więcej i nie sposób
być wszędzie. Czasem żartuję/żałuję, że nie mam zdolności do
bilokacji.

Reportaże i dokumentowanie wydarzeń historycznych to
pasja czy konieczność?

–Mogę powiedzieć, że jedno i drugie. Nie mam żadnego
obowiązku ich dokumentować, poza obowiązkiem Polaka,
których chciałby żyć w lepszej Polsce. Te fotoreportaże
pokazują, że zmiany w Polsce, mimo oporów, idą w lepszym
kierunku. Pokazują, że społeczeństwo się budzi i coraz
aktywniej wyraża swoją obywatelską postawę. Cieszy coraz
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liczniejszy – w ostatnich latach – udział młodych ludzi w takich
wydarzeniach.
Swoją pracę wykonuję pro publico bono i z pasją, choć czasem
jest to ‚szewska pasja’. Czasem ta praca przynosi wymierne
rezultaty.

Udokumentowanie

jordanowskich

-

Wielkich

fatalnego
Polaków

stanu

w

Parku

pomników
Jordana,

spowodowało natychmiastową reakcją rajców miejskich i po
kilku miesiącach pomniki te zostały odnowione. Nie jest to
jedyny przykład. Zdjęcia i filmy mają swoją moc, więc jedni
moją pracę doceniają, inni nękają.

Pańska

praca

reportera

została

doceniona

i

uhonorowana. Co to za nagroda?

–Dokumentację wydarzeń umieszczam w internecie i to nie
tylko

na

moich

społecznościowych,

stronach,
stąd

ale

ta

też

praca

na
jest

kilku

portalach

znana,

choć

niewynagradzana. Została jednak doceniona przez Kongres
Mediów Niezależnych, który w 2013 r. obdarzył mnie główną
nagrodą za obronę prawdy w mediach. Nie protestowałem,
przyjąłem z pokorą, bo w końcu o prawdę w tej działalności
chodzi, a w mediach zależnych/wynagradzanych jest jej
niewiele.
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Dlaczego

utalentowany

geolog,

pracownik

naukowy

uniwersytetu, zamiast uczyć młodych Polaków, zmienia
zawód na niezależnego dziennikarza?

– Nie zmieniłem zawodu. Dziennikarz niezależny to nie jest
mój zawód, to moja wewnętrzna powinność obywatelska, w
kraju, który ma trudności z uwolnieniem się od spuścizny
komunizmu.
Z uniwersytetu nie odszedłem z własnej woli, lecz z woli
komunistycznego aparatu władzy, realizującego w ramach
symbiotycznych związków PZPR-SB-nomenklaturowe władze
uczelni Wielką Czystkę Akademicką wśród niewygodnych dla
systemu,

„negatywnie

oddziałujących

na

młodzież

akademicką, wykazujących niewłaściwą dla systemu postawę
obywatelską i etyczną, uczących myślenia i to krytycznego,
stanowiąc zagrożenie dla systemu i jego komponentów”, z
których

uczelnie

stanowiły

szczególnie

ważne

ogniwo

w

procesie formowania nowego socjalistycznego człowieka.
Całkiem działalności geologicznej nie porzuciłem, w końcu z
czegoś trzeba żyć, ale geologii studentów nie uczę już od 30
lat. To chyba największa szkoda dla studentów, bo poziom
edukacji wyższej, też geologicznej, spadł wyraźnie i widać, że
nie

jest

to

skutek

mojego
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(rzekomo)

negatywnego

oddziaływania na młodzież (od 30 lat takiego oddziaływania
nie

mam),

tylko

poziomu

intelektualnego

i

moralnego

organizatorów i beneficjentów Wielkiej Czystki Akademickiej w
czasach

PRLu

–

wynagradzanych

w
za

III

RP,

nadal

pozoranctwo

na

etatach

edukacyjne

i
i

nadal
często

naukowe.
W czasach PRLu, jako młody człowiek, całkowicie (realnie,
choć

nieformalnie)

samodzielny

pracownik

uniwersytetu,

uruchamiałem studia geologiczne na UJ w zakresie geologii
historycznej, stratygrafii, zajęć terenowych, prowadziłem wiele
prac dyplomowych (bez plagiatów !) i wprowadziłem do
systemu nauki kilku geologów klasy międzynarodowej, co
mnie wykluczało i nadal wyklucza z systemu edukacji – coraz
niższej.
Na

wyższych

uczelniach,

nie

tylko

Krakowa,

odnajdujemy relikty komunizmu?

–Polskie

uczelnie,

nie

tylko

krakowskie,

są

głęboko

tym

bardziej

zakorzenione w systemie komunistycznym.
Nie

przeprowadzono

należycie

lustracji,

a

dekomunizacji na uczelniach. Nadal zatrudnia się na uczelniach
tajnych i jawnych współpracowników systemu kłamstwa, a
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wyklucza się tych, co nie chcieli być ani jawnymi, ani tajnymi
współpracownikami.
Ci pozostają wyklęci! Szczególnie, jeśli cały czas walczą o
dekomunizację

i

lustrację

oraz

protestują

przeciwko

dezaktualizacji prawdy w systemie akademickim.
Nie zdekomunizowano przestrzeni akademickiej, nie ma woli
zdekomunizowania

książek

akademickich,

nie

ma

woli

zdekomunizowania awansu naukowego, nie ma woli poznania
mechanizmów prowadzących do patologii akademickich w PRL
i nadal w III RP, kiedy te patologie nawet narastają.
W czym się przejawiają te komunistyczne przywileje?

Ludzie

(towarzysze)

aparatu

komunistycznego

nadal

na

uczelniach funkcjonują i to na stanowiskach decydenckich –
np. towarzysz był dyrektorem 10 lat w PRL i dalej kilkanaście
lat w III RP! Wielu pracuje na wielu etatach (gdy ich ofiary –
bez etatów), wielu zakładało w III RP szkoły niepubliczne, z
nazwy wyższe, nastawione na zysk i zatrudnianie upadłych
polityków oraz wydawanie nieraz lipnych dyplomów.
Układ

okrągłostołowy

miał

jasne

‚przełożenie’

na

układ

akademicki u zarania III RP i np. „Solidarność” UJ trzymała z
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towarzyszem, a nie z niewygodnym dla towarzyszy (i nie tylko)
aktywnym (także w stanie wojennym) członkiem „S”.
Do tej pory, ani władze uczelni, ani „S” nie chcą poznać
prawdy o czasach PRL. Ani władze uczelni, ani „S” nie chcą
nawet rozmawiać z ofiarami Wielkiej Czystki Akademickiej, nie
chcą

znać

składów

komisji

weryfikacyjnych

(nadal

są

anonimowe !), ani teczek akademickich (nadal niejawnych!)
usuwanych pracowników.
Wydawane są ‚historie’ uczelni, w których nie ma ani jednego
zdania o stanie wojennym, nie mówiąc o jego skutkach dla
uczelni! Nie ma nawet wykazów akademickich członków partii
komunistycznych.
W pracach, nawet pod szyldem IPN, ujawnia się nieco
współpracowników SB, którzy ‚ochraniali’ w PRL uczelnie
(przed wrogami systemu), ale jednocześnie wyraża się opinie,
że podobno ta ‚ochrona’ nikomu nie zaszkodziła! Podobno nikt
z uczelni z przyczyn pozamerytorycznych nie został usunięty.
Trudno

o

większe

zakłamywanie

historii.

Dla

komunistycznego takie ‚historie’ to wielki prezent.
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aparatu

Czy najnowsze wydarzenia w Polsce, prezydentura
Andrzeja Dudy, zwycięstwo PiSu, są nadzieją na zmianę
sytuacji w polskim szkolnictwie wyższym?

–Nadzieja na dobrą zmianę jest, ale trzeba Herculesa, aby
oczyścić tą stajnie Augiasza. Czy nowy minister okaże się
Herculesem?
Bez otwarcia systemu na Polonię akademicką, na wielki
potencjał intelektualny Polaków pracujących za granicami kraju
i nadal opuszczających Polskę, trudno sobie wyobrazić wielkie
zmiany w polskim szkolnictwie wyższym. System akademicki
winien być także otwarty na tych, którzy z tego systemu
zostali wyrejestrowani w PRL.
Gdyby ktoś zaproponował Panu powrót na uczelnię,
zgodziłby się Pan?

Gdybym dostał taką propozycję, to bym rozważył, ale nie
wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Raczej nie sądzę,
abym mimo zmian, taką propozycję dostał. Uważam, że
usunięci w czasach politycznych weryfikacji winni wracać na
uczelnie z ‚automatu’ po obaleniu komunizmu, ale takich
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powrotów nie było, bo gdzie jak gdzie, ale na uczelniach
obalenia komunizmu nie było.

Oprócz działalności fotoreporterskiej, od wielu lat zajmuję się
działaniami

na

rzecz

naprawy

polskiego,

patologicznego

systemu akademickiego. To są również znane działania, także
na

szczeblu

sejmowym,

czy

ministerialnym.

Założyłem

Niezależne Forum Akademickie, obecnie działające w formie
kilku

serwisów

monitorujących

sprawy

akademickie

(

z

naciskiem na etykę i patologie środowiska akademickiego).
Ale to spowodowało, że podniesiono stopień zagrożenia dla
środowiska akademickiego z mojej strony. Pod koniec PRL,
rektor UJ informował mnie, że stanowię zagrożenie dla
uniwersytetu, a w III RP zostałem poinformowany, że stanowię
zagrożenie dla całego środowiska akademickiego (stabilnego
swoimi patologiami).
Trudno tego nie uznać za wyraz wysokiego (coraz wyższego)
uznania dla mojej działalności.
Dziękuję za rozmowę.
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Czy Uniwersytet Jagielloński odzyska autonomię ?

Od samego początku instalacji systemu komunistycznego
środowiska akademickie starały się walczyć o autonomię dla
uniwersytetów, ale głównie tak, aby nie stracić szansy na
karierę akademicką.
Władze
uczelnie,

komunistyczne
niezbędne

socjalistycznego
zarządzany,

starały
do

realizacji

człowieka.

kontrolowany,

się

System

podporządkować
formowania
tytularny

nadzorowany,

sobie

nowego,
centralnie

znakomicie

do

realizacji tego celu się nadawał.
Mimo rzekomego obalenia komunizmu, nadal ten system w
sektorze akademickim funkcjonuje, można rzec – porusza się
po

torach

ustawionych

przez

instalatorów

systemu

komunistycznego i co więcej, nawet werbalni antykomuniści
walczą o to, aby te tory czasem nie zostały przestawione.
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Czasem

można

odnieść

wrażenie,

że

o

obronę

tych

akademickich torów walczą bardziej zdecydowanie, niż o
niepodległość.
Walka ta w sferze publicznej uwidacznia się na gruncie walki o
autonomię uniwersytetów.
Uczelnie

jednak

ani

nie

zostały

zdekomunizowane,

ani

należycie zlustrowane, więc o co chodzi ?
O autonomię dla skomunizowanego moralnie i intelektualnie
środowiska z tajnymi i jawnymi współpracownikami systemu
kłamstwa, często nadal na stanowiskach decydenckich ?
Uczelnie, środowisko akademickie, szerzej system akademicki,
przestrzeń

akademicka,

nie

zostały

oczyszczone

z

komunistycznego brudu. Same – autonomicznie – nie są
zdolne do samooczyszczenia. Tym samym i inne sektory
państwa nie do końca można oczyścić. Jak źródło dostarcza
zanieczyszczeń,
zanieczyszczona,

to

i

rzeka
tym

aż

do

bardziej

ujścia

może

jeśli

być
jest

uregulowana/wybetonowana.
Także regulacje prawne i beton akademicki znakomicie bronią
środowisko akademickie przed samooczyszczeniem.
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Uczelnie

np.

mają

autonomię

w

zakresie

wydawania

dyplomów, ale niejednokrotnie kadry bez twarzy i kręgosłupa
korzystają z tej autonomii na złe, wydając lipne dyplomy bez
większej wartości.
Uczelnie mają autonomię w zakresie rekrutacji nowych kadr,
ale nieraz korzystają z niej źle, zatrudniając na etatach
kiepskich

pracowników,

w

ramach

ustawianych

na

nich

‚(pseudo)konkursów.
Uczelnie mogą autonomicznie powoływać rektorów w ramach
konkursów, ale wolą wybierać samych swoich, często tych,
którzy od studenta spędzają całe swe życie akademickie na tej
samej uczelni. Tak było w poprzednich wyborach i będzie
zapewne w tegorocznych.
Sami swoi wybierają sobie swojego, aby im szkody nie
wyrządził. Nepoci wybierają nepotę, bo to daje im gwarancję,
że

nepotyzmu

wieloetatowcę,

nie
bo

zlikwiduje,
to

daje

im

wieloetatowcy
gwarancję

wybierają
utrzymania

wielotetowości, plagiatorzy wybierają plagiatora, bo to daje im
gwarancję, że plagiaryzm nie zostanie zlikwidowany/ukarany
itp.
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Rektorzy mogą pochodzić z rzeczywistego, nieustawionego,
konkursu, ale tego patologiczne środowiska akademickie nie
chcą za żadne skarby. Jeszcze by taki zaczął likwidować
patologie, zwalczać ustawiane konkursy, nepotyzm, plagiaty i
jak to by się dla wielu skończyło ?
Rektorzy przed kilkunastu laty mogli zmienić na dobre system
nauki

i

szkolnictwa

wyższego

w

Polsce,

ale

niejako

zrezygnowali z autonomii im przysługującej i skierowali się do
prezydenta-choć nie magistra – aby ich w tym dziele wyręczył
i system nadal pozostał zły.

Protestów nie było, więc środowisko akademickie chyba tak
naprawdę nie chce być autonomiczne.
Utrzymywane

jest

nadal

upolitycznienie

nauki,

awansu

naukowego.
Profesorów

uczelnianych

wręcz

pogardliwie

nazywa

się

‚podwórkowymi’, a prestiż ma przysługiwać tym, którzy są
obdarzani profesurą przez prezydenta na drodze jednak
upolitycznionej, podobnie (choć może mniej) jak w czasach
komunistycznych.
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O

stopniach,

tytułach

winny

decydować

autonomicznie

uczelnie, ale do tej autonomii jakby nie miały zaufania.
Poniekąd
środowisko,

słusznie,

bo

generuje

nie

nieoczyszczone,
tylko

etaty,

patologiczne
ale

i

awanse

niejednokrotnie na podstawie kryteriów pozamerytorycznych.
Teoretycznie

mogą

powstawać

autonomicznie

prawdziwe

historie uczelni, ale praktycznie nie powstają, bo etatowi
naukowcy takich historii nie chcą/nie potrafią napisać.
Autonomicznie pisane są historie zakłamane, bo uniwersytety
niejako abdykują z naczelnej swojej funkcji – poszukiwania
prawdy.
Zresztą wzorcowa dla innych uczelnia, matka innych uczelni –
Uniwersytet Jagielloński, na kolejny swój jubileusz roku 2000
usunął

ze

statutu

zapis,

że

Uniwersytet

to

korporacja

nauczanych i nauczających, poszukujących wspólnie prawdy,
jakby zdając sobie sprawę, że czego jak czego, ale prawdy to
znać nie chce, szczególnie tej, która dotyczy uniwersytetu i
niewygodnych tematów.
Z moich doświadczeń na UJ wynika, że u schyłku PRL
autonomia UJ była ograniczona m.in. przez mgr Michała
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Ługanowskiego – Naczelnika Departamentu Badań i Studiów
Uniwersyteckich i Ekonomicznych w Warszawie,któremu rektor
UJ przedkładał moje grube teczki akademickie nagromadzone
w latach 80-tych. Dla mnie moja teczka kończyła się na
początku roku 80-tego, a potem nastąpił koniec autonomicznej
[?] historii, co najwyżej historia toczyła się pod nadzorem i na
uwięzi

magistrów

[choć

niekoniecznie

magistrów]

„Ługanowskich”.
Rektor widocznie był podporządkowany takiemu magistrowi.
Jak

wskazują

moje

działania

[https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefawieczorka/] na rzecz ujawnienia tego co zostało utajnione,
także w III RP, to podporządkowanie nadal nie ustąpiło.

Może mgr Ługanowski już nie pracuje, może nawet nie żyje,
może nie ma już tego Departamentu, ale uwięzienie nadal
jest !

Mimo upływu lat, a nawet wieków, UJ nie zdołał odzyskać
autonomii i nawet odnosi się wrażenie, że nie ma takiego
zamiaru. Inspirowany niezbyt jeszcze odległą przeszłością,
tworzy przyszłość, nadal na uwięzi.
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To samo dotyczy innych uczelni zrodzonych z krakowskiej
matki rodzicielki.
Mamy nową sytuację, mamy nawet w tym roku wybory
nowych władz akademickich, ale czy to zmieni cokolwiek w
zakresie samoograniczenia autonomii uczelni ?
Czy budzące się polskie społeczeństwo obywatelskie pomoże
uczelniom, aby wróciły do funkcji, do której zostały powołane
– aby stały się autonomicznymi ośrodkami poszukiwania
prawdy?
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Pytania przedwyborcze
– do zadawania kandydatom na rektorów
Gorączka przedwyborcza na uczelniach
W tym roku wybory do władz uczelnianych. Warto popytać
nieco kandydatów na te stanowiska.
Uczelnie mają takich rektorów na jakie zasługują. W mijającej
kadencji najlepszych rektorów to uczelnie nie miały. Znalazłem
tylko jednego, o którym z przyjemnością napisałem dobrze.
Dobrze by było aby takich rektorów w nowej kadencji było
wielu, szczególnie na uniwersytetach.
To od środowiska akademickiego zależy jacy oni będą. Ale
środowisko

po

Wielkiej

Czystce

Akademickiej

jeszcze

w

czasach PRL, jest słabe, co widać jasno po rektorach, których
wybierają.
Potrzebna jest dobra zmiana rektorów, aby przerwać fatalne
tendencje prowadzące do kryzysu uniwersytetu. Dla przykładu
przygotowałem 10 pytań do kandydatów na rektorów.
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1.Czy nie uważa Pan/Pani, że lepiej byłoby wyłaniać
rektorów

na

drodze

otwartych,

nieustawianych

konkursów, niż na drodze wybierania z samych swoich,
na ogół tych , którzy od studenta spędzają czas/robią
karierę na tej samej uczelni ?
2.Jak

zamierza

Pan/Pani

rekrutować

/awansować

pracowników uczelni ? Czy drogą ustawianych na nich
konkursów, według kryteriów dostosowanych do ich
poziomu/osiągnięć, czy na drodze konkursów otwartych
dla

najlepszych

wybieranych

według

kryteriów

merytorycznych, opiniowanych zewnętrznie, także przez
naukowców

zagranicznych/polskich

naukowców

pracujących na dobrych zagranicznych uczelniach ?
3.Czy i jak zamierza się Pan/Pani otworzyć na Polonię
akademicką,

na

polskich

pracowników

dobrych

zagranicznych uczelni ? Czy zaproponuje Pan/Pani im
etat/zajęcia na uczelni ?
4.Czy i jak zamierza się Pan/Pani otworzyć na ludzi o
znacznym

dorobku

naukowym,
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edukacyjnym,

osiągnięciach

w

biznesie,

zarządzaniu,

a

funkcjonujących obecnie poza systemem akademickim ?
5.Czy

i

jak

zamierza

Pan/Pani

zdekomunizować

przestrzeń akademicką ? Tzn. co zamierza Pan/Pani
zrobić z tajnymi i jawnymi współpracownikami systemu
komunistycznego ? Co zamierza Pan/Pani zrobić z
niejawnymi do

tej pory (przez dziesiątki już lat)

dokumentami świadczącymi o oczyszczaniu uczelni z
elementu

stanowiącego

zagrożenie

dla

systemu

komunistycznego, z upamiętnieniami komunistycznymi
(tablice, pomniki, fałszywe historie uczelni/biografie,
doktoraty hc. dla komunistów…..) ?
6.Czy i jak zamierza Pan/Pani walczyć z pozoranctwem
naukowym/edukacyjnym ? Z wieloetatowością ?
7.Czy i jak zamierza Pan/Pani zlikwidować‚ chów wsobny’
prowadzący do osłabienia intelektualnego i moralnego
uczelni [zjawisko pajęczyny akademickiej] ?
8.Czy

i

jak

zamierza

Pan/Pani

walczyć

z

plagą

nepotyzmu ?[argument za nepotyzmem – przykład
Piotra i Marii Curie, nijak się ma do rzeczywistości !
Nepotyzm jest od lat – a Nobli brak]
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9.Czy

i

jak

zamierza

plagiatów/lipnych

Pan/Pani

dyplomów

?

walczyć
Czy

z

plagą

zamierza

Pan

wprowadzić Darmowy program antyplagiatowy, czyli
karanie

plagiatofilii

i

nagradzanie

plagiatofobii

https://blogjw.wordpress.com/2009/05/26/na-fronciewalki-z-plagiatami-bez-zmian/

10.Czy

i

jak

bankructwa

zamierza

firmy

Pan/Pani

piszące

na

doprowadzić

zamówienie

do

prace

dyplomowe ? Proceder pisania prac dyplomowych na
zlecenie trwa od lat , firmy się tym trudniące nieźle
prosperują, utrzymują się na rynku bo popyt jest
znaczny a reakcji na ten proceder nie ma. Czy zamierza
Pan/Pani zatrudniać na uczelni, tych którzy potrafią
formować absolwentów uczelni na poziomie.
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Sprawa Juliana Haraschina
na Uniwersytecie Jagiellońskim
w ujęciu Stefana Grzybowskiego b. rektora UJ:
Wspomnienia 1999 [ wyd. Zakamycze]

[nakład książki podobno został niemal w całości wykupiony
przez bohaterów tych wspomnień, tym samym obowiązkiem
obywatelskim jest przybliżenie tych wspomnień społeczeństwu,
aby zapoznało się z nieznaną ( na ogół) historią , ważną dla
poznania i zrozumienia obecnej sytuacji UJ – i nie tylko, a w
szczególności postaw środowiska prawniczego formowanego w
czasach Juliana Haraschina i przez z nim zaprzyjaźnionych
także w czasach późniejszych].
Możliwość zapoznania się ze wspomnieniami b. rektora UJ
zawdzięczam Ryszardowi Bocianowi i niech inni czytelnicy też
mu pozostaną wdzięczni.
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Społeczność

akademicka

UJ

w

systemie

komunistycznym
https://lustronauki.wordpress.com/2016/01/27/spolecznoscakademicka-uj-w-systemie-komunistycznym/
Podłoże akademickie sprawy Juliana Haraschina na UJ
https://lustronauki.wordpress.com/2016/01/27/podlozeakademickie-sprawy-juliana-haraschina-na-uj/
Julian Haraschin – „Krwawy Julek” na progu kariery
naukowej na UJ
https://lustronauki.wordpress.com/2016/01/28/julianharaschin-krwawy-julek-na-progu-kariery-naukowej-na-uj/
Julian Haraschin w drodze do docentury na UJ
https://lustronauki.wordpress.com/2016/01/29/julianharaschin-w-drodze-do-docentury-na-uj/
Załamanie kariery naukowej Juliana Haraschina na UJ
po wydarzeniach w Grand Hotelu
https://lustronauki.wordpress.com/2016/01/30/zalamaniekariery-naukowej-juliana-haraschina-na-uj/
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O negatywnych skutkach dezaktualizacji dekomunizacji
na uczelniach
Mobbing metodą utrzymywania się u władzy wiodącej siły narodu
od PRLu do czasów obecnych

Mimo formalnego upadku komunizmu, likwidacji uczelnianych POP
na uczelniach, członkowie wiodącej siły narodu pozostali na
uczelniach i wielu z nich nadal stanowili/stanowią siłę wiodącą,
nieraz przy aprobacie/wsparciu uczelnianych komisji „S”.
Aby utrzymać się u władzy nieraz stosują mobbing – system
szykan

wobec

podwładnych,

szczególnie

tych,

którzy

przewyższają ich intelektem i pracowitością, bo wtedy ich wiodąca
pozycja staje się zagrożona.
Mechanizmy

mobbingu

akademickiego

opisuję

i

monitoring

przypadków prowadzę od lat na stronie:MOBBING AKADEMICKI –
MEDIATOR AKADEMICKI https://nfamob.wordpress.com/.

Poszukiwania w internecie wskazują, że jest to nadal jedyne
miejsce takich działań.
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Co robią związki zawodowe ?
Rozmaite komisje ministerialne/uczelniane ?
Dobrze by było poznać !
Ostatnio przypadek mobbingu został opisany na Uniwersytecie
Warszawskim [ISM- Instytut Szykan i Mobbingu – Wprost.
nr.5/2016].
Prof. Edward Haliżak, który od lat szefuje Instytutem Studiów
Międzynarodowych

[http://www.pl.ism.uw.edu.pl/prof-edward-

halizak/], również od lat stosuje szykany i mobbing wobec swoich
podwładnych.

Od uzyskania dyplomu magisterskiego jest związany zawodowo z
tym instytutem. „Chów wsobny” , który jest standardem na
polskich uczelniach – sprzyja mobbingowi.
Uniwersytet Warszawski wyróżnia się jednak wśród innych
uniwersytetów m. in. tym, że rektor ma do pomocy w zarządzaniu
rzecznika akademickiego – ombudsmana (podobnie jest tylko na
UMK), co nawiasem mówiąc trudno nie uznać za efekt moich
działań prowadzonych od początku wieku na rzecz wprowadzenia
na polskich uczelniach takiej funkcji – [Mediator akademicki jako
przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim
https://blogjw.files.wordpress.com/2012/01/mediator-
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akademicki-jako-przeciwdziac582anie-mobbingowi-wc59brodowisku-akademickim.pdf – książka zresztą polecana na
stronach UW –https://portal.uw.edu.pl/web/ombudsman/start –
LEKTURA A dzisiaj polecamy jako lekturę „Mediator akademicki
jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim ”
Józefa Wieczorka :
http://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0007/25864/Mediator_
akademicki.pdf

Warto zauważyć, że od czasu ukazania się tej publikacji miały
miejsce pewne zmiany, m. in. powołano dwóch Rzeczników
Akademickich.]

Do ombudsmana mogą się zwracać studenci i pracownicy, aby w
sposób

poufny

rozwiązywać

problemy,

likwidować

źródła

konfliktów. Niestety nie wszyscy chcą problemy rozwiązywać, nie
godzą się na mediacje.
Ombudsman informuje o tym rektora i nic się nie dzieje. Szykany
przełożonego

wobec

podwładnego

nadal

trwają.

Widocznie

umocowanie ombudsmana nie do końca jest skuteczne.
Nie wprowadzono do życia mojego postulatu organizacji Polskiego
Ośrodka Monitoringu Patologii Akademickich (POMPA) [Postulat
organizacji Polskiego Ośrodka Monitoringu Patologii Akademickich
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–https://nfaetyka.wordpress.com/2010/03/13/postulatorganizacji-osrodka-monitoringu-patologii-akademickich/%5D
stąd z wypompowaniem patologii z polskiego życia akademickiego
są problemy.

Na UW podwładnego szykanuje dyrektor instytutu i są trudności
aby to przerwać. A co z przypadkiem kiedy szykanującym jest
rektor ?
Szykany wobec pracownika ISM są standardowe dla mobbingu
akademickiego– nie zaprasza się na zebrania zakładu, usuwanie z
list

prowadzących

konferencjach,

zajęcia,

odmowa

dyskredytowanie

finansowania

osiągnięć

udziału

w

naukowych

i

dydaktycznych, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w
celu

zdyskredytowania

pracownika

w

oczach

pozostałych

pracowników.
Ombudsman informuje rektora, rektor nie reaguje – choć ma
obowiązek.
Dopiero po miesiącach, kiedy i inni pracownicy zgłaszają się ze
skargami, a zwolniony z pracy pracownik wnosi sprawę do sądu,
rektor powołuje komisję do zbadania spraw o mobbing , która
potwierdza

mobbing

i

niewłaściwe

informowane.
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działania

władz

o

tym

Komisja

potwierdza

pozamerytoryczny

charakter

negatywnej

oceny pracownika ISM. Natomiast rada ISM broni swojego
dyrektora,

dyskredytuje

opinie

komisji.(niektórzy

pracownicy

jednak opuszczają radę, aby nie brać w tym udziału).
Dyrektor ISM szefuje instytutowi od 30 lat, od stanu wojennego,
kiedy został mianowany zastępcą dyrektora, ale tak naprawdę już
wtedy rządził instytutem. Długowieczność szefowania sprzyja
mobbingowi, szczególnie jeśli szef był umocowany politycznie.
Ani dyrektor, ani dziekan, mimo toczącej się sprawy o mobbing
nie

zostali

zawieszeni

w

obowiązkach

i

mieli

dostęp

do

dokumentacji instytutu i wydziału.
Obecnie sprawę bada prokuratura i sąd. Okazuje się, że jeden
szykanowany, doświadczony stresem pracownik tego instytutu –
już nie żyje.
Dyrektor oznajmia, że sprawy o mobbing w świecie nauki
zakładają ci, którym kariera się nie układa. Czyli standard.
Tak wygląda wiele spraw w patologicznym systemie akademickim.
O większości przypadków mobbingu nikt nic nie wie. Do mnie
zgłasza się wielu, ale tylko niewielu decyduje się na ujawnienie
czegokolwiek.
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Sprawa o mobbing w ISM jakoś dziwnie mi przypomina moją
sprawę w ING UJ, z tym, że miało to miejsce w latach 80-tych,
kiedy nie

było

mowy o mobbingu, ani w prawie, ani w

akademickich

głowach,

ale

pracowników

niewygodnych

mobbing
dla

był

metodą

dyrektorów

niszczenia

wiodącej

siły

narodu/dla zainstalowanego systemu kłamstwa prosperującego
na peerelowskich uczelniach.
Towarzysze dyrektorzy byli dyrektorami przez dekadę w czasach
PRL, i kolejne lat kilkanaście w III RP. Świetnie umocowani
politycznie,

realizowali

politykę

niszczenia

niezależnych,

niewygodnych dla systemu kadr. Mobbing dla takiej realizacji na
uczelniach był bardzo skuteczny.
Dekomunizacji na uczelniach nie było, więc jawni współpracownicy
systemu komunistycznego – pozostali (choć nie są ujawniani),
stosując

standardy

PRLu

i

selekcjonując

godnych

siebie

następców.
Niestety nikt nie chce poznać prawdy o metodach ‚towarzyskiej’
selekcji kadr w PRL i formowania kadr akademickich III RP.
Ani obecne władze akademickie, ani związki zawodowe, ani
nadworni historycy.
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Podobnie rzecz ma się z niechęcią do poznania prawdy o okresie
transformacji,

prowadzącej

do

tego,

aby

mimo

zmian,

na

uczelniach nic zasadniczo się nie zmieniło.
Obecnie funkcjonujący system akademicki głęboko zakorzeniony
w systemie zainstalowanym w PRLu sprzyja nadal negatywnej
selekcji kadr i skutkuje zapaścią nauki i szkolnictwa wyższego w
Polsce.

Mobbing jest jedną, bardzo skuteczną metodą negatywnej selekcji
kadr akademickich. [Mobbing skuteczną metodą negatywnej
selekcji kadr akademickich –
https://blogjw.wordpress.com/2013/04/23/mobbing-skutecznametoda-negatywnej-selekcji-kadr-akademickich/%5D.

Głoszona dezaktualizacji dekomunizacji na uczelniach ma na celu
utrzymanie status quo. Trudno się dziwić, że większość młodych,
zdolnych Polaków nie ma zamiaru wiązać swojej przyszłości z
Polską i opuszcza masowo kraj.
Czy

w

ramach

dobrej

zmiany

negatywna

akademickich zostanie skutecznie powstrzymana ?
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selekcja

kadr

Obecna twarz UJ
widziana przez pryzmat twarzy Juliana Haraschina

Po 50 latach w przestrzeni publicznej wróciło zainteresowanie
sprawą Juliana Haraschina, osobnika o trzech twarzach, jak to
ujął w tytule książki – Trzy twarze Juliana Haraschina (Wyd.
Arcana) – Krystian Brodacki.
Szczególnie

akademicka

twarz

Juliana

Haraschina

jest

intrygująca. Bo w niemałym stopniu może przyczynić się do
poznania

obecnej

Jagiellońskiego,

twarzy
a

jego

nawet

uczelni

sporej

–

Uniwersytetu

części

środowiska

akademickiego, rzecz jasna społeczności prawniczej – w
szczególności.
Takie skojarzenia ujawnił w swoim felietonie Jan Pietrzak
[Mainstream

Targowicy

Jan

Pietrzak

felieton

-https://www.youtube.com/watch?v=YOuc8i6KeNo] podnosząc
na okoliczność sprawy Trybunału Konstytucyjnego, że obecne
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autorytety prawnicze UJ mogą się wywodzić z „wytwórni”
Juliana Haraschina, sprzed ok. pół wieku.
Nie jest to jakieś wyjątkowe skojarzenie.

Opisy tych wydarzeń, czy to w książce Krystiana Brodackiego,
czy to we wspomnieniach b. rektora Stefana Grzybowskiego,
[Sprawa Juliana Haraschina na Uniwersytecie Jagiellońskim w
ujęciu

Stefana

Grzybowskiego

b.

Rektora

UJ

–

https://blogjw.wordpress.com/2016/02/01/sprawa-julianaharaschina-na-uniwersytecie-jagiellonskim-w-ujeciu-stefanagrzybowskiego-b-rektora-uj/]

siłą

rzeczy

skłaniają

do

porównań z czasami późniejszymi, a współczesnymi – w
szczególności.

Jak to było możliwe, że ktoś, kto jako wojskowy prokurator
reżimu komunistycznego posyłał na śmierć polskich patriotów,
robił następnie karierę ‚naukową’ na prestiżowym polskim
uniwersytecie ?
Fakty mówią, że było to możliwe, a przy tym w karierze ten
komunistyczny zbrodniarz sądowy był wspomagany przez
autorytety prawnicze i ofiary okupacji niemieckiej (prof. W.
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Wolter, więzień Sachsenhausen – w następstwie Sonderaktion
Krakau).
Niestety stosunek akademickich ofiar okupacji niemieckiej – do
ofiar okupacji sowieckiej był negatywny, co pokazał proces
krakowski w r. 1947, kiedy to rektorzy krakowscy potępiali
tych co walczyli niezłomnie o wolną Polskę. [Haniebna postawa
rektorów wobec naukowców z WiN-u –
https://lustronauki.wordpress.com/2008/10/16/haniebnapostawa-rektorow-wobec-naukowcow-z-winu/].

W

takim

kontekście

poczynania

Haraschina

zwanego

„Krwawym Julkiem” wobec podziemia niepodległościowego (60
wyroków śmierci) wcale mu nie przeszkodziły w akademickiej
karierze „Nikodema Dyzmy” na UJ i to po tzw. ‚odwilży’.
Haraschin

nie

akademickiej,

tylko
ale

i

szybko
założył

awansował
swoistą

w

wytwórnię

hierarchii
lipnych

dyplomów i nieźle na tym zarabiał.
Pod fikcyjnymi zaliczaniami, dla fikcyjnych studentów, podpisy
składali nader liczni i szanowani profesorowie. W lipnych
egzaminach

wyróżniali

się

solidarnością

funkcjonariusze partyjni.
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rzecz

jasna

–

Gdyby nie wydarzenia w Grand Hotelu, na polu bynajmniej nie
akademickim [Załamanie kariery naukowej Juliana Haraschina
na UJ po wydarzeniach w Grand Hotelu –
https://lustronauki.wordpress.com/2016/01/30/zalamaniekariery-naukowej-juliana-haraschina-na-uj/%5D to zapewne
Haraschin doszedłby do profesury i uformowałby jeszcze
liczniejsze zastępy utytułowanych – rzecz jasna – prawników.

Jakoś wybitni profesorowie szacownej uczelni zamieszani –
mniej lub bardziej – w niecne poczynania Juliana Haraschina,
nie ponieśli konsekwencji, więc trudno się dziwić, że niecna
twarz „Krwawego Julka” może być dostrzegana w twarzach
obecnych autorytetów, uformowanych w tym środowisku.
Władze UJ do tej pory nie rozliczyły się z haniebnej postawy
wobec kolegów z podziemia niepodległościowego, historycy
jakoś

nie

zdołali

poznać

historii

studentów/pracowników

wyrejestrowanych z uczelni/ z życia w czasach instalacji
systemu komunistycznego w Polsce, a tym bardziej w czasach
schyłku systemu komunistycznego.
Nie bez przyczyny najwięksi nawet historycy nie zdołali
zidentyfikować w historii UJ okresu funkcjonowania systemu
komunistycznego, ani stanu wojennego, wnioskując natomiast,
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że po roku 56 następowała stopniowa liberalizacja systemu w
Polsce.

[Lustracja

dziejów

Uniwersytetu

Jagiellońskiego

https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejowuniwersytetu-jagiellonskiego/].

Poza

moim

niepełnym

wykazem,

nie

ma

nawet

bazy

akademickiego aparatu komunistycznego, mimo że to ten
aparat

decydował

o

tym

kto

może,

a

kto

nie

może

pracować/awansować na uczelni.
[Poczet

sekretarzy

Komitetu

Uczelnianego

PZPR

UJ

–

https://lustronauki.wordpress.com/2009/04/27/poczetsekretarzy-komitetu-uczelnianego-pzpr-uj/%5D

O tajnych współpracownikach nieco wiadomo, ale podobno oni
– mimo wszechstronnej inwigilacji – tak znakomicie ochraniali
powierzony im do ochrony uniwersytet i jego etatowe kadry, że
nikomu włos z głowy nie spadł z przyczyn politycznych!
[No

cóż,

członkiem

Loży

to

ja

nie

jestem

–

https://blogjw.wordpress.com/2012/11/07/no-coz-czlonkiemlozy-to-ja-nie-jestem/%5D

Co prawda nie ma to nic wspólnego z prawdą, ale prawda
przestała być już przedmiotem zainteresowania kadry UJ, na
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co wskazuje nie tylko sprawa Haraschina, ale także późniejsza
historia UJ.
Kadry wyselekcjonowane negatywnie pod batutą PZPR i SB, i
pozostających z nimi w symbiozie – nomenklaturowych władz
uczelni, wcale nie mają zamiaru poznać najnowszej historii
uczelni, ani nie mają zamiaru zatrudniać/przywracać na etaty
tych, co by prawdę chcieli poznać. To by stanowiło poważne
zagrożenie dla uczelni – to by destabilizowało środowisko
akademickie stabilne swoimi patologiami.
Są profesorowie UJ, którzy argumentują, że dekomunizacja i
lustracja już się zdezaktualizowały, chociaż ani należytej
lustracji, ani dekomunizacji do tej pory nie przeprowadzono !
[NIE

dla

dezaktualizacji

lustracji

i

dekomunizacji

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

Zidentyfikowani tajni współpracownicy SB, nadal pracują na
uczelni, a nawet są poważani.
Akademiccy członkowie PZPR (na ogół nieznani w III RP !),
którzy przez 10 lat pełnili funkcje dyrektorów w PRL – w III RP
mogli je nadal pełnić i to przez lat kilkanaście !
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Towarzysz magister nadzorujący akademicką politykę kadrową
UJ w PRL , w III RP znalazł się w gronie członków komisji PAU,
wśród wielu profesorów, i nikt nie wie jakie położył zasługi dla
nauki ! [Andrzej Kozanecki – mgr, b. I sekretarz PZPR UJ,
główny architekt polityki kadrowej w krakowskich szkołach
wyższych, z sukcesem przeszedł wszystkie weryfikacje na UJ –
https://lustronauki.wordpress.com/2009/12/09/andrzejkozanecki/].

Takie status quo z czasów systemu komunistycznego bardzo
się podoba beneficjentom tego systemu, którzy każdą zmianę,
każde naruszenie principiów PRLu,traktują jako powrót do
PRL !

Prawnicy UJ występujący w obronie patologicznie wybranego
Trybunału Konstytucyjnego, nie mają nawet zamiaru wystąpić
do tego Trybunału, aby rozpatrzył zgodność z konstytucją
wieloetatowości – i to akademickiej – członków Trybunału !
Na straży czyjego interesu stoi Trybunał ? Prawnicy UJ ?
W obronie [rzekomo zagrożonego] demokratycznego państwa
prawnego (sprawa Trybunału Konstytucyjnego) występowała
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Rada

Wydziału

prezydenta

[Rada

Dudy

w

Wydziału
sprawie

Prawa

Trybunału

UJ

apeluje

do

Konstytucyjnego

http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/312019931-RadaWydzialu-Prawa-UJ-apeluje-do-prezydenta-Dudy-w-sprawieTrybunalu-Konstytucyjnego.html#ap-1]
a wielokrotnie o lekceważeniu Konstytucji wypowiadał się b.
przewodniczący

Trybunału,

a

także

b.

Rzecznik

Praw

Obywatelskich – Andrzej Zoll
[Prof. Andrzej Zoll w Polsat News: Ich siła ma być przed
prawem http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/trybunal/profandrzej-zoll-w-polsat-news-ich-sila-ma-byc-przed-prawem/].

Jako RPO był jednocześnie podwładnym rektora UJ ! (co
prawda zgodnie z zapisami – nieraz wzajemnie sprzecznymi –
Konstytucji) co w konsekwencji przełożyło się na obronę
poczynań rektora (przełożonego RPO) przed obywatelem !
(pozbawionym prawa do poznania dokumentów, co mu winna
gwarantować Konstytucja).
Co więcej argumentacja RPO wskazywała, że uważa za
zasadną wyższość prawa stanu wojennego/powojennego nad
Konstytucją III RP ! I tego za lekceważenie Konstytucji nie
uważał.[Pasja akademicka z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
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w roli Piłata–https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/pasjaakademicka-z-rzecznikiem-praw-obywatelskich-w-roli-pilata/]
W obronie demokratycznego państwa prawnego, także inni
prawnicy, wówczas nie występowali.
Prawnicy UJ, których poprzednicy pilotowali karierę Juliana
Haraschina,

zdają

się

korzystać

z

prawa

w

sposób

instrumentalny, bynajmniej nie dla dobra obywateli.
Twarz Juliana Haraschina starał się rozszyfrować Krystian
Brodacki – nie profesor, nie historyk, nie prawnik, lecz
publicysta, pianista… bez etatu na UJ !
Naukowcy UJ, bez względu na to jaką dyscyplinę reprezentują,
takich niewygodnych tematów nie podejmują i to nie tylko jeśli
chodzi o twarz Haraschina, ale także inne kadrowe twarze
wzorcowej dla innych uczelni.
Wyjątkiem był co prawda b. rektor UJ – Stefan Grzybowski, ale
jego

książka

„Wspomnienia”

z

rozdziałami

o

Julianie

Haraschinie, podobno natychmiast została wykupiona, aby
pozostała nieznana.
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I tak się stało. Stąd po latach postarałem się nieco jego
wspomnienia przybliżyć w sferze publicznej [Sprawa Juliana
Haraschina na Uniwersytecie Jagiellońskim w ujęciu Stefana
Grzybowskiego b. Rektora UJ
https://blogjw.wordpress.com/2016/02/01/sprawa-julianaharaschina-na-uniwersytecie-jagiellonskim-w-ujeciu-stefanagrzybowskiego-b-rektora-uj/]

Również w sprawie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się
wyjątkowy prawnik – profesor UJ, Andrzej Dziadzio zarzucając
Trybunałowi naruszenie standardów rzetelności i bezstronności
[TK naruszył standard rzetelności i bezstronności, Prof. Andrzej
Dziadzio:

Trybunał

nie

dochował

rzetelności

i

bezstronnościhttp://www.rp.pl/Opinie/302019972-ProfAndrzej-Dziadzio-Trybunal-nie-dochowal-rzetelnosci-ibezstronnosci.html#ap-1].

Ale to co powinno być regułą, na UJ jest wyjątkiem.
Naukowcy w sposób nonkonformistyczny winni dążyć do
prawdy, ale na takie dążenia bynajmniej nie mają ochoty.
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Konformistycznie

podporządkowywali

się

też

niecnym

poczynaniom Haraschina, podobno z obawy o konsekwencje,
także później, nawet u schyłku PRLu podporządkowywali się
aparatowi komunistycznemu, aby nie utracić szans na awanse,
a także np. mgr Ługanowskiemu, w czasach komunistycznych
Naczelnikowi Departamentu Badań i Studiów Uniwersyteckich i
Ekonomicznych w Warszawie, któremu rektor UJ grzecznie
przedkładał moje grube teczki akademickie nagromadzone w
latach 80-tych, a wiele lat później nawet tak odważny obrońca
prawa jak prof. Andrzej Zoll takie podporządkowanie, takie
wyzbycie się autonomii uczelni – sankcjonował.
Co prawda akademicy Uniwersytetu Jagiellońskiego twarz
stracili (z małymi wyjątkami), ale etaty, awanse i formalne
honory – utrzymali. Widać, że na uczelniach, w tym na uczelni
wzorcowej dla innych, opłaca się nie mieć twarzy.
Chyba na długo jeszcze w twarzy-(nie)twarzy Uniwersytetu
Jagiellońskiego będzie odbijać się twarz Juliana Haraschina.
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Czy PiS uderzy po kieszeniach
akademickich tajnych i jawnych współpracowników
systemu komunistycznego ?
III

RP

jest

państwem

wyjątkowo

niesprawiedliwym,

preferującym tych, którzy instalowali i utrwalali komunistyczny
system

w

czasach

PRL,

układali/kolaborowali.

oraz

tych,

Upływają

którzy

kolejne

lata,

z

nimi
a

się

nawet

dziesięciolecia i nic się nie zmienia.
Zarówno utrwalacze władzy ludowej, jak i kombatanci walki o
Polskę niepodległą coraz częściej przechodzą na emeryturę, z
tym,

że

utrwalacze

systemu

zniewolenia

przechodzą

na

emerytury dostatnie, a kombatanci – na emerytury bardzo
niedostatnie. Różnice bywają kolosalne – 10, a nawet 20 x
więcej otrzymują utrwalacze.
PiS zapowiada, że uderzy po kieszeniach esbeków,[PiS uderzy
esbeków

po

kieszeniach.

Redukcja

emerytur!

https://www.fronda.pl/a/pis-uderzy-esbekow-po-kieszeniach-
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redukcja-emerytur,65291.html] bo stan obecny jest nie do
zaakceptowania.
Brak dekomunizacji powoduje, że nie tylko esbecy, ale także
ich tajni współpracownicy oraz jawni współpracownicy systemu
komunistycznego znajdują się w pozycji uprzywilejowanej.
Co więcej kombatanci, którzy dożyli do dnia dzisiejszego mają
zwykle zdrowie nadwyrężone, po miesiącach, a nawet latach
internowania, czy więzienia, więc potrzebują więcej pieniędzy
na leczenie.
Ale na tym nie koniec. Wielu kombatantów w IIIRP / PRL bis
bynajmniej nie zaprzestało walki o wolną Polskę, bo z
wolnością w III RP nadal są problemy.
Walcząc

o

prawa

człowieka,

o

wolne

media,

o

dekomunizację/desowietyzację przestrzeni publicznej, nadal są
narażeni na sądy/pobicia/aresztowania. A to kosztuje, także
wiele zdrowia.
Zupełnie

beznadziejnie

akademickim,

który

nie

sprawa
zdołał

komunistycznego.
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wygląda
się

wyzwolić

w

sektorze
z

systemu

Nadal na uczelniach są zatrudniani tajni, a tym bardziej jawni
współpracownicy, a PiS nie zapowiada dla nich redukcji etatów.
Nie zapowiada dla nich redukcji emerytur, gdy na ogół są
zatrudniani niemal dożywotnio, mimo emerytur, na uczelniach
często tworzonych przez utrwalaczy systemu.
Wygląda na to, że ofiary Wielkiej Czystki Akademickiej nadal
będą poza uczelniami/na kiepskich emeryturach.
To wielka dziejowa niesprawiedliwość i wielka strata dla nauki
w Polsce, która mimo posiadania nieruchomości na poziomie
światowym, jest na marginesie nauki światowej i mało
przydatna dla rozwoju Polski.
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Obywatelski sprzeciw wobec
poziomu dyskusji naukowej
w tradycji akademickiej PRL/III RP
w reakcji na list otwarty akademików do min. Gowina

Akademicy

nader

pasywni,

jeśli

chodzi

o

dyskusję

nad

koniecznymi reformami systemu akademickiego,nadal silnie
zakorzenionego w systemie komunistycznym, wystosowali list
otwarty do ministra MNiSW Jarosława Gowina po obejrzeniu w
TVN

Jego

dyskusji

z

Moniką

Olejnik.

https://sites.google.com/site/slpnp2016/

W liście wyrażają swoje zaniepokojenie i podnoszą przykrość
jaka ich spotkała po usłyszeniu słów Pana Ministra o związkach
genealogicznych organizatorów demonstracji KODu.
Czemu minister ma się nie interesować tą dziedziną nauki –
nie uzasadniają. Co więcej, jak rozumiem, wyrażają swój
kategoryczny sprzeciw wobec wykorzystania osiągnięć tej
nauki w debacie publicznej.
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Podnoszą także, że tradycją akademicką jest odnoszenie się w
dyskusji

naukowej,

światopoglądowej

i

politycznej

do

argumentów rozmówców.
Niestety nie było mi dane na przestrzeni lat, a nawet wieków,
zapoznać się z tą tradycją – tak formułowaną. Poznałem
całkiem odmienną tradycję, i to w różnych środowiskach
akademickich, niemal całkowitego zaniku dyskusji naukowej,
merytorycznego

odnoszenia

się

do

argumentów

rozmówcy/prelegenta/autora pracy naukowej – publicystycznej
a

zastępowania

debaty

–

chamskimi

nieraz

atakami

personalnymi, naruszaniem godności osób o odmiennych
poglądach,

brakiem

kultury

i

przede

wszystkim

przyzwoitości…..https://blogjw.wordpress.com/2014/09/22/bo
haterowie-nie-zawsze-sa-odwazni/.

Listu otwartego w sprawie tej tradycji jakoś nikt do nikogo nie
sformułował, ani nie podpisał.

List do ministra Gowina natomiast podpisało już ponad 500
osób ze środowiska akademickiego, w tym tak powszechnie
znane osoby w debacie publicznej jak Magdalena Środa, czy
Jan Woleński. Jan Woleński był uczestnikiem przynajmniej
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jednej

demonstracji

odległości

od

pana

KODeków,

którzy

profesora,

okładali

w

niezbyt

mnie

w

dużej
ramach

kulturalnej debaty – unijną flagą.

Mimo ujawnienia tych aktów w sferze publicznej
RozKODowanie akademickiego Krakowa
https://blogjw.wordpress.com/2015/12/21/rozkodowanieakademickiego-krakowa/ nie zauważyłem ani sprzeciwu, ani
zaniepokojenia, wobec takich obywatelskich starań KODeków o
naprawę Polski.

Z prof. Janem Woleńskim toczyłem też przed laty debatę
publiczną na forum internetowym Tygodnika Powszechnego i
nie była to z jego strony debata merytoryczna.
Zakończyłem ją fraszką ks. Jana Twardowskiego, czym też
zakończę tą krótką wypowiedź, kierując ją do wszystkich
sygnatariuszy listu otwartego do min. Jarosława Gowina, bo
jest ona i kulturalna i merytoryczna, a przede wszystkich
godna tego, aby się nad nią pochylić.
Sondaż

Pewien

socjolog

dostał

się

do

nieba

i

z

przyzwyczajenia zawodowego zaczął tam robić sondaże. W
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niebie było najwięcej tych, którzy słuchali dziecięcych kazań.
Ci którzy słuchali doktorów, profesorów – siedzieli w czyścu, a
dwóch w piekle. Ks. Jan Twardowski – Niecodziennik
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Przypisaniec rektorem ?
Głos wolny wolność ubezpieczający
w dyskusji przed wyborami rektorów
Słownik PWN : przypisaniec «dawniej: chłop mieszkający w
dobrach, mający dziedziczne prawo do uprawiania swej roli,
ale niemogący swobodnie odejść z dóbr»
Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
Z dokumentu lokacyjnego Miasta Krakowa nadanego przez
Bolesława V Wstydliwego w dniu 5 VI 1257 r. we wsi
Kopernia

koło

Pińczowa.

[http://www.krakow.zaprasza.eu/historia/lokacja.php]
„To także nam ci wójtowie przyrzekli, że żadnego przypisańca
naszego lub kościoła, albo też czyjegokolwiek innego lub
również wolnego Polaka, który mieszkał dotychczas na wsi, nie
uczynią swoim współobywatelem, ażeby z tego powodu nie
opustoszały

włości

rolnicze

nasze

kanoników lub innych. „
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lub

biskupie

czy

też

Sytuacja w naszych uczelniach nieco nawiązuje do sytuacji z
wieku 13-ego, z tym, że obecni etatowi pracownicy uczelni,
rekrutujący się z osób wygrywających ustawiane na nich
konkursy [najlepiej spełniający warunki (pseudo)konkursów do
ich poziomu intelektualnego dostosowane] sami się przypisują
do uczelni – dobrodziejki i swoich dobrodziejów i do końca
akademickiego żywota na takiej uczelni/u swoich dobrodziejów
spędzają swój czas na ‚pieszczeniu’ zdobytego/ustawionego
etatu.
Z takich to (samo)przypisańców na naszych uczelniach wyłania
się rektorów na kolejne 4-letnie kadencje.
Etatowi akademicy nie mają zamiaru skorzystać z autonomii
uczelni

i

wyłaniać

rektorów

z

ludzi

wolnych,

obywateli

mobilnych, którzy z niejednego akademickiego pieca chleb
jedli, a nawet wypieki chleba organizowali, nie mówiąc o
organizacji pracy badawczej i edukacyjnej, według standardów
wolnego świata akademickiego.
ks. prof. Józef Tischner pisał:

”Kiedy niewolnik spotyka

człowieka wolnego, albo go za tę jego wolność znienawidzi,
albo sam staje się wolny”.
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Niewolnicy/przypisańcy
samowyzwolenia

i

akademiccy
akademików

nie

są

wolnych

zdolni
po

do

prostu

nienawidzą/nie chcą ich znać/nie chcą ich mieć, ani na
stanowiskach

rektorskich,

ani

nawet

pospolitych

–

akademickich.
Tym samym tylko przypisaniec akademicki ma szanse na fotel
rektorski, o czym kandydaci do takich foteli doskonale wiedzą i
na przedwyborczych spotkaniach często argumentują, że są
kandydatami najlepszymi, bo od studenta, a nawet od samego
kursu przygotowawczego do egzaminów na uczelnię, swojej
uczelni-dobrodziejki, nie opuścili i znają ją na wylot, więc kto
by lepiej od nich mógł zarządzać uczelnią ?
Kto jest godniejszy do obejmowania takiej funkcji ?
Jak taki przypisaniec na wcześniejszych etapach kariery
akademickiej przypisał do uczelni także swoją towarzyszkę
życia i swoją dziatwę – w ramach rzecz jasna ustawianych na
nich konkursów/w ramach akademickiej polityki prorodzinnej,
to taki kandydat daje najlepsze gwarancje, że pozostałym
miłośnikom nepotyzmu na uczelniach krzywdy nie zrobi jak
zostanie rektorem.
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Szanse takiego kandydata są zatem wielkie i zwykle tacy
rektorami zostają, choć skutkiem tego nasze uczelnie zostają
w

tyle

za

uczelniami

rekrutującymi

ludzi

wolnych,

przygotowanych do prowadzenia wolnych badań naukowych i
formowania kolejnych pokoleń ludzi wolnych.
Dopóki rektorzy polskich uczelni będą się rekrutować z
(samo)przypisańców, to nie ma żadnych szans, aby Polska
była krajem rzeczywiście wolnym.
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Szafa Kiszczaka otwarta !
A co z szafami akademickimi-nadal tajnymi ?
Apel na rzecz otwarcia szaf akademickich
Szafa Kiszczaka została otwarta w okolicznościach budzącej
zdumienie. Jakie okoliczności muszą powstać, aby zostały
otwarte/ujawnione szafy akademickie, tam gdzie formowane
są elity III RP !
Obecne środowiska akademickie to beneficjenci politycznych
weryfikacji kadr akademickich prowadzonych w PRL, a w
szczególności tych prowadzonych u schyłku PRLU [ 1982,
1985-6].
Usuwano na podstawach pozamerytorycznych, tych którzy
zostali uznani za wrogów systemu, stanowiących zagrożenie
dla

socjalistycznych

uczelni,

dla

uczelnianego

aparatu

partyjnego/nomenklaturowego.
Uczelnie

do

dziś

stanowią

filary

przeszłością, lustracji i dekomunizacji.
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braku

rozliczenia

z

Zobowiązane do poszukiwania prawdy i na tą okoliczność
finansowane, prawdy znać nie chcą, szczególnie prawdy o
swojej przeszłości, o swoich korzeniach i robią tym wielką
krzywdę Polsce, bo formują sobie podobne elity.
Haniebna twarz Haraschina – niedoszłego profesora UJ –
została odsłonięta przez publicystę, pianistę a nie profesora
UJ

!https://blogjw.wordpress.com/2016/02/05/obecna-twarz-

uj-widziana-przez-pryzmat-twarzy-juliana-haraschina/.

Od profesorów uczelni wychodzą tezy o dezaktualizacji lustracji
i dekomunizacji ! I nikogo (niemal) to nie bulwersuje. Media
pierwszego, a nawet drugiego obiegu – milczą ! Widać, że
uczelnie i świat akademicki znajdują się pod parasolem
ochronnym.

Od lat piszę, że wzorcowy dla innych uczelni – UJ znajduje się
na uwięzi mgr Ługanowskiego (lub obecnie – jego następców),
któremu rektor UJ grzecznie przekazywał -mnie niedostępne –
moje akta uczelniane z lat 80-tych ( moja teczka kończyła się
na wiośnie roku 80, a potem chyba historia się skończyła co
potwierdzają Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, w których
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stanu

wojennego

nawet

nie

zauważono).

https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejowuniwersytetu-jagiellonskiego/

Tych akt – od lat 30 tu- bronią nie tylko kolejni rektorzy UJ, ale
bronił także Rzecznik Praw Obywatelskich, zarazem podwładny
rektora UJ ! – prof. rzecz jasna – Andrzej Zoll, argumentując
za wyższością prawa stanu wojennego nad Konstytucją III RP !
https://wobjw.wordpress.com/tag/tajne-teczkiuj/,https://wobjw.wordpress.com/tag/pasja-akademicka/,
https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefawieczorka/

Sąd pracy twierdził, że takich bezwartościowych papierów się
nie trzyma, nie bacząc na to, że jako tajne trzymane są w
szafie i to przez lat 30 !
Biedne uczelnie stać jest jednak na takie kosztowne szafy (!) i
rzecz jasna na obfite wynagradzanie profesorów, którzy
prawnie takie poczynania uzasadnią.
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To tylko jeden osobisty przypadek, ale nie ma wątpliwości, że
takich szaf jest wiele w naszym patologicznym systemie
akademickim. I taki stan wiele Polskę kosztuje.
Bez otwarcia tych szaf – budując nawet kolejne wspaniałe
nieruchomości akademickie – nie będziemy mądrzejsi !
Zarządzanie uczelniami, formującymi elity kraju, to sprawa
bardziej skomplikowana i odpowiedzialna, niż zarządzanie
nieruchomościami.
Apeluję o działania na rzecz otwarcia szaf akademickich.
Wiedza niezbędna dla zarządzania Polską znajduje się nie tylko
w szafie Kiszczaka
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List otwarty wyklętego
Kraków, 1 marca 2016 r.
Józef Wieczorek
Kraków, ul. Smoluchowskiego 4/1
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Kraków, ul. Gołębia 22
List otwarty wyklętego
[30 lat poza murami uczelni]
Na podstawie art. 51 Konstytucji 3 RP domagam się po raz
kolejny dostępu do materiałów UJ wytworzonych na mój temat
przez organa kolegialne i komisje Uniwersytetu Jagiellońskiego
podczas mojego zatrudnienia w UJ (akta osobowe, Senatu,
Rady Wydziału BiNoZ, Instytutu Nauk Geologicznych UJ, akta
POP PZPR….) a także po ustaniu zatrudnienia.
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W szczególności domagam się dostępu do akt politycznej
weryfikacji

kadr

uzasadnienia
negatywnej

UJ

z

roku

postawionych
oceny

mojej

mi

1986

r.

i

merytorycznego

sfingowanych

osoby

oraz

zarzutów

podania

i

składu

osobowego komisji wersyfikacyjnych, do dnia dzisiejszego mi
nie znanego.
Okazuje się, że jakaś anonimowa klika/zorganizowana grupa
przestępcza [?] funkcjonująca pod batutą PZPR/SB, może
człowieka skazać na dożywotnie usunięcie z uczelni i jest
znakomicie chroniona/utajniona przez lata, a nawet wieki.
W czasie usuwanie mnie z UJ moja teczka personalna kończyła
się na wiośnie 1980 r ! a moje grube teczki akademickie były
przekazywane 22.10.1987 mgr. Michałowi Ługanowskiemu
Naczelnikowi Departamentu Badań i Studiów Uniwersyteckich i
Ekonomicznych. Czy do dnia dzisiejszego UJ jest na uwięzi
tego magistra/jego sukcesorów ?
Niestety władze UJ nie zdołały do tej pory zrealizować mojego
roszczenia informacyjnego z dnia 18.03. 2008 r., a odpowiedź
może budzić podejrzenia o niezgodne z prawem zniszczenie
niewygodnych akt, lub ich prywatyzację.
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W ramach procesu dekomunizacji winna być otwarta nie tylko
szafa

Kiszczaka

(i

innych

funkcjonariuszy

zbrodniczego

systemu zła) ale także szafy/szuflady akademickie, w których
zło jest ukrywane.
Moja przetrzebiona teczka personalna na UJ była uzupełniana
jeszcze

w

latach

90-tych

(na

potrzeby

‚nadwornych’

historyków ?) a materiały wytworzone jeszcze w 2004 r. na
mój temat przez Senat UJ, były przekazywane rektorowi UW
( nie mnie !) w okresie jego brutalnego ataku na łamach
Gazety Wyborczej
[https://blogjw.wordpress.com/tag/jaselka-akademickie/].

Domagam się dostępu do wyników badań ‚Komisji Senackiej
dla

rozpoznania

działań

represyjnych

o

charakterze

politycznym w UJ w okresie PRL‚ (tekst na podstawie tych
badań

został

opublikowany:

Jerzy

Wyrozumski

–

POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ, Alma
Mater, Nr 69/2005).

Chodzi o oryginał wyników prac komisji, do którego mimo
starań nie miałem dostępu, podobnie jak i badacze IPN nie
zdołali

ustalić

miejsca

ich
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przechowywania

[Niezależne

Zrzeszenie Studentów w Krakowie w latach 1980-1990. Tom. 1
Arcana 2014, s. 87]
Tym kompromitującym „badaniom”, tak za względu na wyniki,
jak

i

metodologię

POWRACAJĄCA

badań,

FALA

poświęciłem

ZAKŁAMYWANIA

m.

in.

tekst

HISTORII

–

https://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/powracajaca-falazaklamywania-historii/

Podkreślę jedynie, że przyjęta przez tą Komisję metodologia
badań nad represjonowanymi (badania wśród beneficjentów
systemu, z wykluczaniem pokrzywdzonych) można by np.
porównać

z

metodologią

badań

nad

skutkami

grypy,

przeprowadzanych wśród tych, którzy na grypę nie chorowali.
Jest oczywiste, że te wyniki winny być powszechnie dostępne,
a autorzy tych badań winni się znaleźć nie na piedestałach,
tylko poza systemem akademickim.
Wszystko wskazuje na to, że tylko ja podjąłem krytyczną
analizę tych ‚badań’ ( to co zostało zamieszczone w Alma
Mater) a etatowi badacze, w tym historycy, milczą na ten
temat !
Czy to milczenie jest warunkiem etatowego zatrudnienia na
UJ ?
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Te materiały winny się znaleźć w Archiwum UJ, a gdzie one
są ?
Czy zostały sprywatyzowane ? za zgodą władz UJ ?
Mając na uwadze, że w czasach PRLu mieliśmy do czynienia z
negatywną selekcją kadr (tak pod względem intelektualnym,
jak i moralnym – tym nawet bardziej) oczyszczoną ponadto w
końcówce

PRL

z

marginesu

pozytywnego,

stanowiącego

zagrożenie dla funkcjonowania systemu kłamstwa (także na
uczelniach) rozumiem oczywiste problemy intelektualne, jak i
moralne

kadry

etatowej

w

poznaniu

prawdy

o

swych

korzeniach.
Opracowałem zatem ‚Poradnik dla badających czasy PRL-u na
odcinku akademickim’
[https://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dlabadajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/].

Mimo to etatowa kadra akademicka nadal nie jest w stanie
poznać tego co poznać powinna i na konto tej powinności jest
opłacana z kieszeni podatnika.
Szczególnym

przykładem

tej

Uniwersytetu

Jagiellońskiego’
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niemocy
,

którym

stanowią

‚Dzieje

poświęciłem

kilka

tekstów i bezskutecznie domagałem się wycofania ich z obiegu
edukacyjnego
[por. m.in.Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego
https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejowuniwersytetu-jagiellonskiego/

Kilka pytań do Dziekana Wydziału Historycznego UJ w związku
z metodologią i standardami prac historycznych
[https://blogjw.wordpress.com/2009/04/27/kilka-pytan-dodziekana-wydzialu-historycznego-uj/]

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/]

W

ramach

niezbędnego

procesu

dekomunizacji

systemu

akademickiego
domagam się ujawnienia wykazu tajnych i jawnych
współpracowników systemu komunistycznego w historii
UJ (od roku 1945 ) i organów/komisji, w których
zasiadali, realizując komunistyczną politykę kadrową (i
nie tylko).
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Domagam się działań na rzecz unieważnienia prawnego
pozamerytorycznych weryfikacji kadr akademickich lat
80-tych

i

akademickiej

przeniesienia
tajnych

i

w

stan

jawnych

bezetatowości

współpracowników

systemu komunistycznego – systemu kłamstwa. To
hańba, że przez tyle lat tacy współpracownicy nadal
znajdują się w strefie oddziaływania (negatywnego !) na
młodzież akademicką, gdy tymczasem ci, którzy ani
tajnymi,

ani

jawnymi

współpracownikami

systemu

kłamstwa być nie chcieli – nie tylko zostali usunięci z
uczelni z oskarżenia o negatywne oddziaływanie na
młodzież akademicką, ale do dnia [dzisiejszego – jw]
pozostali wyklęci, dlatego że pozostali niezłomni w
walce o obronę prawdy !
Domagam się zdekomunizowania przestrzeni UJ, kadr
UJ, doktoratów h.c. UJ, edukacji i nauki na UJ ?
Kiedy Uniwersytet Jagielloński zachowa się jak trzeba ?
Kiedy stanie w prawdzie ?
Bez prawdy, Uniwersytet Jagielloński mimo wspaniałych
nieruchomości, i ogromu osób
utytułowanych/’udyplomowianych’, nie jest w stanie realizować
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swojej misji, a co najwyżej tylko ją pozorować, pogrążając się
w fałszu i kłamstwie na szkodę Polski.
Józef Wieczorek
Do wiadomości:
media i organy akademickie
♠
por. pełniejsza dokumentacja sprawy wyklęcia
nauczyciela akademickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego (i
nie tylko)
https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefawieczorka/
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Czy nam coś zostało
z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ?

Na to pytanie odpowiada ostatnio wydana książka
„Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie” pod redakcją Adama
Redzika [http://www.wysokizamek.com.pl/uniwersytet-janakazimierza-we-lwowie,26,712,produkt.html] i tej kwestii było
poświęcone spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej
[por. Korzenie polskości odnalezione na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/02/19/korzeniepolskosci-odnalezione-na-uniwersytecie-jana-kazimierza-welwowie/.]

Kilka

refleksji

chciałbym

jednak

do

tego

dodać.

Jak

studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim na przełomie lat
1960/70 to polskiego uniwersytetu we Lwowie dawno już nie
było, ale jego duch, a nawet konkretne postaci z tej uczelni ( i
z nią naukowo stowarzyszonych) były obecne na mojej drodze
edukacyjnej i naukowej.
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Polska kadra naukowa Uniwersytetu Lwowskiego, a także
Politechniki Lwowskiej, w PRLu znalazła się na licznych
polskich uczelniach. W wyniku centralizacji zarządzania nauką
w PRL tworzono główne centrum edukacji geologicznej w
Warszawie, likwidując wiele mniejszych ośrodków. Geologia
ostała się tylko na AGH ( bo geologia była potrzebna dla
pobliskich ośrodków górnictwa) oraz we Wrocławiu (choć i tam
ją zaczęto likwidować) bo była potrzebna na terenie Sudetów
dla wykazania wyższości polskiej geologii nad niemiecką. Tam
też geologię rozwijał prof. Henryk Teisseyre, syn słynnego
geologa

Wawrzyńca

Teisseyra

związanego

zarówno

z

Politechniką, jak i Uniwersytetem we Lwowie, a najbardziej
znanego

z

nazwy

jednej

z

najważniejszych

struktur

geologicznych Europy – strefy Teisseyre’a–Tornquist’a, którą
na odcinku południowym wyznaczył.
W Warszawie znalazło się kilku innych znakomitych geologów o
korzeniach lwowskich – prof. Kazimierz Smulikowski (wcześniej
w Poznaniu), wybitny petrograf, którego ostatnich wykładów
miałem

szczęście

słuchać

i

u

najlepszych moich egzaminów.
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którego

zdałem

jeden

z

Dziekanem Wydziału Geologii UW był prof. Zdzisław Pazdro
(wcześniej w Gdańsku) – wybitny hydrogeolog, ze Lwowa (po
wojnie więziony przez NKWD).
Najbliższa mi katedra Geologii Historycznej, to spuścizna po
prof.

Janie

Samsonowiczu,

jednym

z

najwybitniejszych

polskich geologów XX wieku. Profesor już nie żył, ale klimat
naukowy tworzyli Jego uczniowie i współpracownicy. Pod
kierunkiem
jeszcze

na

prof.

Henryka

uniwersytecie

Makowskiego

(uformowanego

we

robiłem

Lwowie)

pracę

magisterską.
Byłbym został Jego asystentem, ale wówczas likwidowano
katedry,

tworząc

instytuty

obsadzane

młodszą

kadrą

formowaną przez ZMP, budującą najlepszy z ustrojów, więc dla
mnie miejsca już nie było.
Miałem 99 % szans na asystenturę, ale zmieściłem się w tym
jednym

brakującym

procencie,

bo

nie

zhańbiłem

się

przynależnością do ZMS ! Tak w PRLu rekrutowano kadry
akademickie – nie tylko ideologiczne, ale także geologiczne.
Na własnym bolesnym przykładzie poznałem czym się różniły
kadry II RP formowane na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie, od tych formowanych w czasach instalacji systemu
komunistycznego w PRLu.
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Pozytywnym przykładem była natomiast edukacja geologiczna
na mapach geologicznych Karpat – arkusze Skole i Nadwórna
(zapewne przewiezionych z Lwowa do Warszawy) niestety bez
możliwości konfrontacji w terenie.
Lwów w nauce kojarzy się zwykle ze słynną szkołą filozoficzną i
matematyczną. Pomnik Stefana Banacha – matematycznego
geniusza ze Lwowa, stoi w Krakowie przed dawnym budynkiem
Instytutu Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
przy ul. Reymonta 4.
Nie jest jednak pewne, a raczej jest mało prawdopodobne, aby
ten, jeden z najwybitniejszych polskich matematyków miał
szanse (gdyby żył) na zatrudnienie na obecnym uniwersytecie.
Był geniuszem, pasjonatem, a nie dbał o „robienie” doktoratu,
czy habilitacji. Robił naukę !
A takich obecny system akademicki nie toleruje i nie chce
nawiązywać do tradycji Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie.
Najważniejszą

i

najbardziej

efektywną

jeśli

chodzi

o

osiągnięcia naukowe była we Lwowie Kawiarnia Szkocka,
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bynajmniej

nie

utrzymywana

z

budżetu

Uniwersytetu.

Stanisław Ulam, jeden z geniuszy matematycznej szkoły
lwowskiej tak wspomina [http://lwow.home.pl/banach/ulamwspomnienia.html]
„Znaczna część naszych rozmów matematycznych toczyła się
w położonych w pobliżu uniwersytetu kawiarniach. Pierwsza z
nich nazywała się „Roma”. Po roku, lub dwóch, Banach
zadecydował, że należy nasze sesje przenieść do „Kawiarni
Szkockiej”, położonej po przeciwległej stronie ulicy. Sesje
nasze

były

kontynuowane

w

małych

restauracyjkach,

w

których stołowali się matematycy. Wydaje mi się obecnie, że
jedzenie było średnie, lecz napojów było pod dostatkiem. Stoły
kawiarniane były pokryte płytami marmurowymi, na których
można było pisać ołówkiem, co ważniejsze, szybko ścierać.
W naszych matematycznych rozmowach częstokroć słowo lub
gest bez żadnego dodatkowego wyjaśnienia wystarczały do
zrozumienia znaczenia. Czasem cała dyskusja składała się z
kilku słów rzuconych w ciągu długich okresów rozmyślania.
Widz siedzący przy innym stole mógł zauważyć nagłe krótkie
wybuchy konwersacji, napisanie kilku wierszy na stole, od
czasu do czasu śmiech jednego z siedzących, po czym
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następowały okresy długiego milczenia, w czasie których tylko
piliśmy kawę i patrzyliśmy nieprzytomnie na siebie.
Tak wytworzony nawyk wytrwałości i koncentracji, trwającej
czasami godzinami, stał się dla nas jednym z najistotniejszych
elementów prawdziwej pracy matematycznej...
…..Czy to w gabinecie uniwersyteckim, czy też w kawiarni
można było przesiadywać z Banachem całymi godzinami,
dyskutując o problemie matematycznym. Popijał kawę i palił
papierosy niemal bez przerwy. Tego typu sesje z Banachem, a
częściej z Banachem i Mazurem, uczyniły atmosferę lwowską,
czymś jedynym w swoim rodzaju. Tak intymna współpraca
była

prawdopodobnie

czymś

zupełnie

nowym

w

życiu

matematycznym, a przynajmniej w takiej skali i w takiej
intensywności.…
.Zdaje mi się, że w roku 1933 lub 1934 postanowiliśmy
naszym aktualnym formułowaniom problemów i rezultatów
dyskusji nadać bardziej trwałą formę. Banach zakupił duży
zeszyt, w którym miały być zapisywane problemy, z podaniem
przy

każdym

nazwisku

autora

i

daty.

Zeszyt

ten

był

przechowywany w kawiarni i kelner przynosił go na żądanie.
Wpisywaliśmy problem, a kelner ceremonialnie zabierał go z
powrotem na miejsce, gdzie był chowany. Dokument ten stał
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się później głośny pod nazwą „Księga Szkocka”, – od nazwy
kawiarni.…
.Liczba profesorów, zarówno na Uniwersytecie, jak i na
Politechnice, była niezmiernie skromna, a pensje niskie. Tacy
ludzie, jak Schauder, w celu zdobycia środków utrzymania,
musieli

pracować

jako

nauczyciele

w

gimnazjach,

aby

uzupełnić skromne dochody docenta czy asystenta. Zbigniew
Łomnicki miał posadę eksperta teorii prawdopodobieństwa w
Państwowym Instytucie Statystyki i Ubezpieczeń. Mimo to,
większość matematyków znajdowała czas, by uczęszczać do
kawiarni.„
No

cóż,

dzisiaj

nasze

uniwersytety

mają

znakomite

nieruchomości, ogrom profesorów ( i to belwederskich !) ale
gdzie tam im do Banacha i jego kawiarnianych kumpli –
geniuszy lwowskich.
Niskimi obecnie pensjami nie da się tej różnicy wytłumaczyć,
bo we Lwowie pensje były naprawdę niskie, a obecne – to co
najmniej 2 średnie krajowe !
Obecni etatowi profesorowie, mimo że środki utrzymania
mają, jeżdżą po całej Polsce, aby na kolejnych etatach jeszcze
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więcej dorobić, tak że zainteresowany nauką młody człowiek
nie ma kiedy/z kim podyskutować.
Zresztą

w

tych

ogromnych

nieruchomościach

trudno

na

takiego profesora natrafić, a umówienie się w kawiarni na
dyskusję

byłoby

źle

widziane.

Utrzymanie

ogromnych

nieruchomości sporo kosztuje, więc na naukę grosza już nie
starcza, a pasjonatów nikt nie toleruje.
Jeśli nieprzystosowani do systemu formowanego w PRLu
jeszcze gdzieś, przez jakiś czas się uchowali, to ich pousuwano
z uczelni, aby nie oddziaływali negatywnie na młodzież
akademicką ucząc ich myślenia i to krytycznego, aby nie
peszyli etatowych profesorów swym intelektem i należytym
stosunkiem do młodego adepta nauki.
Tym

sposobem,

po

latach

wysiłków,

nader

skutecznie

zniszczono ducha Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i
nie widać nadziei aby go w nowej rzeczywistości odtworzono.
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Abolicja dla ukrywających dokumenty
akademickiej polityki kadrowej
i represji w czasach PRLu
Sprawa

„szafy

Kiszczaka”

zainteresowania
wytworzonych

problemem
w

czasach

spowodowała
prywatyzacji
PRLu,

zwiększenie
dokumentów

które

nielegalnie

sprywatyzowane mogą służyć do szantażowania/uwiązania
obywateli III RP pełniących nieraz ważne stanowiska publiczne.

IPN podjął działania wobec dawnych wysokich funkcjonariuszy
służb specjalnych PRL podejrzewanych o możliwość ukrywania
ważnych

dokumentów

z

PRL.[http://www.rp.pl/Archiwum-

Kiszczaka/160309969-21-funkcjonariuszy-sluzb-specjalnychPRL-na-liscie-IPN.html],

a

posłowie

klubu

„Kukiz

15”

przygotowali projekt ustawy o abolicji dla osób ukrywających
dokumenty

podlegające

Narodowej
nr=361]

przekazaniu

Instytutowi

Pamięci

[http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?
postulując

abolicję

dla

osób

które

dysponują

dokumentami gromadzonymi przez aparat bezpieczeństwa
służb

PRL

i

przekażą

wszystkie
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ukrywane

przez

siebie

dokumenty w terminie do dnia 01 lipca 2016 r. argumentując
przy

tym

„Uzyskanie

ukrywanych

materiałów

przez

IPN

niewątpliwie znacznie usprawniłoby jego pracę oraz mogłoby
się

przyczynić

Pozwoliłoby

do

wielu

również

na

nierozwiązanych
opracowanie

jeszcze

rzetelnej

spraw.
analizy

historycznej najnowszej historii Polski.”.

Podobnej argumentacji należałoby użyć wobec materiałów
dotyczących środowiska akademickiego a wytworzonych, czy
to przez służby bezpieczeństwa, czy PZPR czy też władze
akademickie,
nomenklaturowe/podporządkowane/uzależnione/współdziałają
ce z organami partyjnymi czy służbami specjalnymi państwa
totalitarnego.
Do

tej

pory

nie

mamy

rzetelnej

analizy

historycznej

najnowszej historii polskich uczelni i placówek naukowych.
Historia licznych polskich uczelni kończy się na roku 1968, nie
obejmując historii lat 80-tych – schyłku PRLu.
W historii wzorcowej dla innych uczelni – Uniwersytetu
Jagiellońskiego wybitni historycy nie zamieścili ani słowa o
stanie wojennym/powojennym – albo go w historii nie zdołali
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zidentyfikować, albo uznali, że był to okres nic nie znaczący w
historii, stąd nie potrzeby o nim nawet wzmiankować.
Co zrobiono z materiałami dotyczącymi tego okresu ?
Materiały IPN są bardzo zdekompletowane – albo zniszczone,
albo sprywatyzowane. Również niekompletne są materiały
PZPR – na ogół nie zawierają danych dotyczących szczegółów
polityki kadrowej pozostającej w PRL pod batutą PZPR.
Czy materiały zostały zniszczone, czy sprywatyzowane ?
Podobne

pytania

rodzą

się

w

przypadku

materiałów

wytworzonych w placówkach akademickich. Te często nie są w
ogóle dostępne.
Na UJ w okresie tzw. transformacji działała „Komisja Senacka
dla

rozpoznania

działań

represyjnych

o

charakterze

politycznym w UJ w okresie PRL” ale jej wyników nie ma w
archiwum UJ, a władze UJ twierdzą, że podobno nie ma na UJ
żadnych materiałów na ten temat.
Czy zostały zniszczone ? Sprywatyzowane ?
Na podstawie jakich materiałów napisany został tekst Jerzy
Wyrozumski

–POWRACAJĄCA
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FALA

ROZRACHUNKU

Z

PRZESZŁOŚCIĄ, Alma Mater,Nr 69/2005) ? dotyczący wyników
„badań” tej komisji.
Na UJ , podobnie jak na innych uczelniach – w latach 80-tych (
rok

1982

i

Weryfikacyjne

ponownie

1985/86-87)

realizujące

działały

niemerytoryczną,

Komisje
polityczną

weryfikację kadr akademickich. Władze UJ podobno nie mają
materiałów tych komisji i nie przedstawiają dokumentów
działań tych komisji.
Co się z nimi stało ?
Jaki był skład tych komisji ?
Jakie rezultaty poczynań ?
Komu te materiały przekazano/ kto je sprywatyzował ?
Na UJ (i na innych uczelniach) działały w latach 80-tych
komisje

dyscyplinarne,

ale

wyniki

ich

działalności

są

nieznane/niedostępne przez dziesiątki już lat ?
Czy władze autonomicznej uczelni nadal są na uwięzi/ czy
materiały są więzione autonomicznie ?
Materiały

wytworzone

na

mój

temat

[https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefawieczorka/,

https://blogjw.wordpress.com/2016/03/01/list-

otwarty-wykletego/] – mnie nie znane/niedostępne – władze
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UJ przekazywały w 1987 r. mgr. Michałowi Ługanowskiemu
Naczelnikowi Departamentu Badań i Studiów Uniwersyteckich i
Ekonomicznych.

Czy nadal się znajdują u tego magistra ? Czy UJ jest nadal na
uwięzi tego departamentu/jego sukcesorów ?
Wzorem

posłów

Klubu

Kukiz15

postuluję

abolicję

dla

ukrywających dokumenty akademickiej polityki kadrowej i
represji w czasach PRLu, jeśli do 1 września 2016 r., do
początku kadencji nowych władz uczelnianych, przekażą takie
materiały do IPN/do jawnych dla badaczy archiwów uczelni.
Obecny stan rzeczy skłania do podejrzewania o popełnianie
przestępstwa przez władze akademickie (i nie tylko) tak
wówczas – w czasach PRLu- jak i obecnie.
Jest skandalem, że uczelnie zobowiązane do poszukiwania
prawdy i finansowane w tym celu przez polskich podatników,
przez tyle lat prawdy nie chciały poznać.
Dalsza niechęć winna skutkować zaprzestaniem finansowania
takich uczelni z budżetu/z kieszeni podatnika.
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O udział Polonii Akademickiej
w naprawie polskiego systemu akademickiego
Po ponad 10 latach funkcjonowania w szkolnictwie wyższym i
nauce

ustawy

‚prezydenckiej’

z

2005

r,

wielokrotnie

nowelizowanej, nowy rząd zamierza wreszcie zrobić z tym
porządek i opracować nową ustawę.
Przekonano się wreszcie powszechnie, że bubla legislacyjnego
z 2005 r. [https://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/ustawao-szkolnictwie-wyzszym-czy-kolejny-bubel-legislacyjny-jestnaprawde-pozadany/] tak naprawdę nie da się znowelizować,
bo w praktyce i tak to systemu nauki nie naprawi, a często
popsuje.
[https://blogjw.wordpress.com/2013/02/16/patologieakademickie-po-reformach-jozef-wieczorek/]

Nowemu ministrowi zależy aby „w największym stopniu
powstała ona w dialogu między Ministerstwem a społecznością
akademicką oraz w wyniku wewnętrznej debaty w świecie
polskich uczonych”.[https://www.nauka.gov.pl/ustawa20/]
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Minister ogłosił konkurs na opracowanie założeń do nowej
ustawy adresując go do środowiska akademickiego, które ma
wyłonić „trzy zespoły eksperckie, których zadaniem będzie
przygotowanie

szczegółowych

przeprowadzenie

wokół

nich

założeń
możliwie

do
jak

ustawy

oraz

najszerszych

konsultacji środowiskowych”.
Inicjatywa

interesująca

i

godna

poparcia

oraz

rozpowszechnienia w środowisku.
Ciekawe,

jakie

zespoły

zostaną

wyłonione

i

co

one

zaproponują, aby nauka uprawiana w Polsce była na wyższym
( i to o wiele wyższym) poziomie niż dotychczas.
Od 2005 r. poprawiła się i to znacznie infrastruktura polskich
uczelni, zbudowano wiele wspaniałych nieruchomości, ale
potencjał naukowy wcale się nie podniósł, a wiele wskazuje, że
się obniża.
Ustawę z 2005 tworzyła społeczność rektorska skupiona wokół
ówczesnego prezydenta A. Kwaśniewskiego a opozycyjny
projekt ustawy przygotowany przez KSN ‚Solidarność’ w sejmie
promował klub PiS. Niezależny czynnik społeczny opozycyjny
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wobec projektu ‚prezydenckiego’ ustawy stanowiło Niezależne
Forum Akademickie [http://www.nfa.pl/], które założyłem, aby
nadać

formalne

ramy

dyskusji

nad

naprawą

systemu

akademickiego w Polsce.

Ustawy ‚prezydenckiej’ nie dało się powstrzymać, ale pomysły
na

zmianę

kierunku

reformowania

nauki

w

przestrzeni

publicznej zostały rozpowszechnione i rozszerzane jeszcze na
etapie nowelizowania tej ustawy, bo do opracowania nowej nie
doszło – nie było woli przede wszystkim krajowego środowiska
akademickiego.
W działaniach na rzecz zmiany do tej pory obowiązującego
akademickiego porządku wschodniego na zachodni sporą rolę
jednak zaczęli odgrywać Polacy pracujący za granicami –
zarówno ze starszego pokolenia, jak i młodzi doktoranci.
Postulaty NFA – radykalnych zmian – podpisywali głównie
przedstawiciele Polonii akademickiej
[https://nfawww.wordpress.com/category/akcje-nfa/], gdy
badacze krajowi byli w tych akcjach bardzo powściągliwi,
nawet jak merytorycznie byli -za.
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Niestety nie udało się utrzymać tej oddolnej aktywności
reformatorskiej przez kolejne lata, ale akcje te pokazały, że
bez Polaków pracujących naukowo za granicami kraju w Polsce
raczej pozytywnych reform nie da się przeprowadzić.
Kolejne nowelizacje ustawy, bez zmiany systemu, bynajmniej
nie

spowodowały

spodziewanego/potrzebnego

powrotu

polskich naukowców z zagranicy a nawet nie zahamowały
odpływu

młodych,

zdolnych

Polaków

do

ośrodków

zagranicznych.
Tym samym polskie ośrodki akademickie kształcą kadry dla
ośrodków zagranicznych a w Polsce mamy niedobór kadr
akademickich i argument starszych /bardziej utytułowanych
kadr

dla

zachowania

sprzyjającej

im

patologicznej

wieloetatowości.
Nasz system, jak i krajowe środowisko akademickie jest
nieprzyjazne dla Polonii akademickiej, jak i dla polskich
naukowców wyrejestrowanych z systemu podczas Wielkiej
Czystki Akademickiej u schyłku PRLu. Po r. 1989 w systemie
akademickim – odwilży nie było.
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Podnoszenie

przez

etatowych

akademików

argumentów

finansowych, jako przyczyny luk kadrowych, nie do końca jest
zasadne. Patologie rekrutacji kadr akademickich, ich ocen i
awansu naukowego mają tu większe znaczenie. Moim zdaniem
utrzymywanie nadal w Polsce „systemu tytularnego” jest
szkodliwe, a zastąpienie go „systemem dorobkowym” jest
pożądane.
Przez wiele lat trwania III RP wprowadzono do systemu
‚turystów naukowych’, bo nasz system był / i nadal jest
bardziej

kompatybilny

komunistycznych

niż

z

krajów

systemami
zachodnich

krajów
w

nauce

postwiele

znaczących. Faktem jest, że jesteśmy np. potęgą habilitacyjną,
ale mizerią naukową, stąd wniosek, że obecne habilitacje tak
naprawdę niewiele wnoszą do nauki światowej.
Włączenie do prac nad nową ustawą Polonii akademickiej
niewątpliwie pomogłoby stworzyć taką ustawę, która by
dawała szanse na zmiany systemu w lepszych kierunku.
Zachęcenie – przez ministra – Polonii akademickiej do wzięcia
udziału w konkursie na opracowanie założeń do ustawy
mogłoby stanowić pożądany krok na drodze do reformowania
systemu akademickiego w Polsce.
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Blokada turystyki naukowej,
czy bohaterska walka z problemami stwarzanymi przez
-do tej pory nieupadły –
socjalistyczny system akademicki
Polscy naukowcy są zamiłowanymi turystami. Co prawdą są
niemobilni, można nawet rzec – są przypisańcami, jeśli chodzi
o główny etat uczelniany/instytutowy, to jednocześnie są
nomadami

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

nomadyzm_niemobilnych.htm, jeśli chodzi o poszukiwanie
kolejnych etatów akademickich.

Nade wszystko kochają turystykę zagraniczną i to do krajów
egzotycznych, a przynajmniej śródziemnomorskich, gdzie się
wyprawiają na nader liczne kongresy.

Co prawda nie ma w tym nic złego bo podróże/kongresy
kształcą, rzecz w tym, że takie podróże, i to niekiedy z całym
inwentarzem

rodzinnym,

to

nieraz

główny

cel

realizacji

projektów ‚naukowych’ klik i koterii akademickich opłacanych z
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kieszeni podatnika. Naukowców z rzekomo bogatych krajów
zachodnich nie zawsze stać na takie wojaże jakie odbywają
ubodzy/o głodowych pensjach polscy naukowcy.
W III RP nastąpił też rozwój turystyki habilitacyjnej, ale co
ciekawe tu kierunek turystyki jest inny, właściwie ograniczony
do krajów ościennych, z dawnego bloku demokracji ludowej.
Panujący w tym bloku system tytularny był kompatybilny, stąd
dla uzyskania brakujących stopni naukowych polscy turyści
naukowi podróżowali na Białoruś, czy Ukrainę. Ta turystyka
była bardzo korzystna dla obu stron, bo na przeprowadzaniu
przewodów biedne, postkomunistyczne uczelnie mogły zarobić,
a i obdarzony dyplomem habilitant te opłaty mógł sobie szybko
odbić, bo wkrótce osiągał w Polsce wyższe widełki płacowe.
Nieco

później

turystyka

habilitacyjna

przeniosła

się

na

Słowację, gdzie polscy uczeni upodobali sobie leżący niemal
tuż

za

granicą

mały

Rużomberok.

W

okresie

budowy

socjalizmu ta miejscowość znana była z ogromnego smrodu
wytwarzanego przez fabrykę celulozy.
Natomiast w ostatnich latach zaczął się tam smród roznosić z
powodu produkcji słabej jakości dyplomów habilitacyjnych, na
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które wśród akademików polskich był duży popyt. Przez kilka
lat walczono o zmniejszenie tego habilitacyjnego smrodu, ale
tak jakby to było rozpylanie jedynie perfum w okolicy.
Wreszcie ogłoszono tryumf – habilitacje z Rużomberku z
automatu

nie

będą

uznawane

!

[http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/929236,rza
d-blokuje-turystyke-naukowa-na-slowacje.html]

Co

prawda

w

obliczu

tryumfu

niektórzy

za

bardzo

się

zagalopowali nazywając akademików-turystów oszustami, co
może rodzić konsekwencje prawne – bo przecież to była
turystyka zgodna z prawem u nas ustanowionym, a ponadto
prace mogły być rzetelne, choć czasem o niezbyt wysokim
poziomie. Automatyczne dyskredytowanie turystów też nie jest
zasadne.
U nas, na polskich uczelniach, też są kiepskie habilitacje,
nawet bez znamion oszustwa, ale z blokadą takich habilitacji
są problemy. Podobnie blokowanie rodzimych habilitacji, ale
pochodzących z oszustw trwa u nas latami, o ile w ogóle
blokada zostanie założona.
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Jednocześnie

w

Polsce

blokowane

są

na

drodze

pozamerytorycznej habilitacje/doktorzy stanowiący zagrożenie
dla habilitowanych i ten stan trwa od lat, a nawet wieków.
Czasem

wystarczy

habilitanta

telefon/poufna

niewygodnego,

bo

notatka,

aby

wykrywającego

utrącić

plagiaty

u

profesorów, bo walczącego z rozlicznymi w naszym systemie
patologiami, czy nie daj Boże nie chcącego brać udziału w
wewnątrz akademickim obrocie środków płatniczych w ramach
fikcyjnej realizacji projektów zwanych o dziwo – badawczymi.
Takie

„zakały”

środowiskowe

w

polskim

środowisku

akademickim nie są tolerowane, więc habilitowanymi u nas być
nie mogą. Nie zbadano do tej pory ilu takich niewygodnych
doktorów udawało się w podróże habilitacyjne do okolicznych
krajów, i nie podaje się czy profesorowie blokujący lepszych od
siebie zostali przeniesieni w stan nieszkodliwości.
Nie

jest

to

szerszego,

obrona

turystyki

systemowego

habilitacyjnej,

spojrzenia

na

tylko

to

próba

generalnie

niekorzystne zjawisko.
Negatywny dla nauki proceder habilitacyjny znany był też w
czasach PRLu, kiedy dotyczył w większej mierze takie „zakały”,
które

stanowiły

zagrożenie
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dla

budowy

systemu

komunistycznego, lub przynajmniej okazywały się do tej
budowy nieprzydatne.
Tacy

zgodnie

z

procedurą/procederem

zapowiadanym

u

zarania budowy systemu przez Włodzimierza Sokorskiego
[zarządzanie

za

pomocą

habilitacjami

mieli

problemy,

intelektualny

(

nawet

a

scentralizowanej
na

bez

habilitacji]

względu

wzgląd,

na

jeśli

z

poziom

intelektem

przewyższali budowniczych systemu).
Nie bez przyczyny po latach funkcjonowania takiego systemu
Polska stała się potęgą habilitacyjną, ale mizerią naukową.
Należy zauważyć, że turystyka habilitacyjna nie obejmuje
takich krajów jak USA, Anglia, Kanada, Australia choć to kraje
atrakcyjne turystycznie, a także mocne naukowo.
Rzecz w tym, że tą moc uzyskały nie w wyniku habilitacji, lecz
w systemie bez habilitacyjnym, ale za to naukowym.
Nasi turyści naukowi – habilitacyjni – tam nie zaglądają. Bo i
po co ? Blokada jest automatyczna/autonomiczna i rząd nie
musi się trudzić jej wprowadzaniem.
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Jakoś do tej pory nasi decydenci akademiccy nie wpadli na
pomysł,

aby

zamiast

wprowadzać

bariery

dla

turystyki

habilitacyjnej – znieść habilitację, a wprowadzić merytoryczną,
międzynarodową ocenę dorobku naukowego w przewodach na
obejmowanie

samodzielnych

stanowisk

naukowych.

W

konsekwencji można by zablokować kariery paranaukowe
miłośnikom/kolekcjonerom dyplomów i tytułów o znikomej, a
czasem żadnej wartości naukowej, natomiast finansochłonnych
dla polskiego podatnika.
Socjalizm określano zasadnie jako system bohatersko walczący
z problemami, które sam stwarzał.
Socjalizm niby upadł, ale bohaterska walka z problemami
stwarzanymi przez – do tej pory nieupadły – socjalistyczny
system akademicki nadal trwa.
Oczekiwanie na dobrą zmianę w systemie akademickim – trwa
również.
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Gruba skóra Solidarności
„Jeden drugiego brzemiona noście” – to zwięzłe zdanie Apostoła jest
inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to
znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we
wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw
drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez
pomocy drugich.
JP II

W książce „Kobiety Małopolskiej Solidarności” [Magdalena
Maliszewska, Berenika Rewicka] jest m.in. zapis rozmowy z
Danutą Skórą, która pokazuje bynajmniej nie solidarne oblicze
Solidarności nauczycielskiej jednej ze szkół krakowskich.
Danuta Skóra w tamtych czasach nauczycielka, od września
1981 r. przewodnicząca Solidarności w swojej szkole, w stanie
wojennym dostała wypowiedzenie z pracy na wieść, że jej mąż
jest internowany.
Dyrektor podobno był naciskany przez SB, i z SB okazał
solidarność, której w stosunku do nauczycielki zabrakło. Rzecz
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jasna zwalniając argumentował, że chodzi o brak godzin dla
nauczyciela, czemu sąd pracy nie uwierzył.
Sąd – o dziwo – biorąc pod uwagę, że zwolnienie nastąpiło z
przyczyn politycznych, nauczycielkę przywrócił do pracy i to na
tych samych warunkach jak przed zwolnieniem !
Przydałby się wykaz takich sądów, bo w powszechnym niemal
mniemaniu sądy były wówczas raczej solidarne z SB, a nie z
członkami Solidarności.
A tu mamy taką sytuację, że Dyrektor kwestionuje decyzje
sądu

argumentując,

że

nauczycielka

to

element

antysocjalistyczny i domagając się zmiany decyzji, co poparli
niemal

wszyscy

nauczyciele

ze

szkolnej

Solidarności

–

solidarnej z naciskami SB !
Nie da się ukryć – skórę ci nauczyciele mieli grubą !
Przydałyby się solidne badania historyczne/socjologiczne nad
solidarnością i gruboskórnością nauczycieli, bo chyba to nie był
przypadek odosobniony.
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Ja doświadczeń osobistych z solidarnością nauczycieli szkół
stopnia podstawowego nie miałem, ale miałem (i mam nadal)
do czynienia z solidarnością – swoistej natury – nauczycieli
szkół stopnia wyższego, stopnia prestiżowego dla innych. I te
doświadczenia są siłą rzeczy stopnia znacznie wyższego,
podobnie jak i gruboskórność nauczycieli, bądź co bądź, z
górnej półki płacowej/etatowej.
Solidarność w instytucie UJ zakładałem, strajk po 13 grudnia
próbowałem samojeden organizować, ale Solidarność wykazała
solidarność z towarzyszem dyrektorem (też, rzecz jasna
zapisanym do Solidarności), który oznajmił na zebraniu, że
Solidarności już nie ma ! (Jaruzel tylko zawiesił !) więc
samojeden

opuściłem

salę

i

zerwałem

kontakty

z

towarzyszem-dyrektorem ( i nie tylko).
Internowany nie zostałem. Towarzysz nie czuł się mocno,
zresztą miał wiedzę, że jego partyjny kolega w Warszawie
stracił fotel ( i to wyższy) jak wezwał organy do pomocy (dał
dowód, że nie daje sobie rady !).
Jak wywiesiłem czarne flagi po tragedii w „Wujku” towarzysz je
usunął z widoku publicznego chowając w swojej szafie. Spotkał
się z solidarnością akademickiej braci.
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Mnie – niewygodnego- z uczelni jeszcze nie usunięto, ale
rozpoczęto

stopniowe

działania

operacyjne,

dyskredytujące/osłabiające/blokujące.
Towarzysz, w końcu nowy (choć nie młody) pracownik i
dyrektor, rósł w siłę, nabierał mocy i nagradzał mu poddanych,
także wyjazdami zagranicznymi, mimo stanu wojennego.
Grzmiał na zebraniu – jak się komu nie podoba – to won na
Spitsbergen
(https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/spoleczenstwonauki-polskiej-a-spoleczenstwo-ikow/), ale na Spitsbergen (i
do

cieplejszych

krajów)

wysyłał

tylko

tych,

którym

się

podobało.

Opis środków i mechanizmów zmierzających do oczyszczenia
uczelni z elementu szkodliwego, negatywnie wpływającego na
młodzież akademicką, stanowiącego zagrożenie dla wiodącej
siły narodu, całego instytutu, a nawet wzorcowej uczelni, to
temat zbyt obszerny na krótki felietonowy tekst.
Trzeba jednak podkreślić obojętną postawę braci
solidarnościowej wobec członka – założyciela instytutowej
solidarności, ustawianego na drodze do ostatecznej egzekucji
akademickiej i w końcu bez protestu solidarnościowego

113

skazanego na banicję – jak się okazuje dożywotnią.
Solidarnościowy protest studencki tylko nieco ten przejrzysty
obraz zaburza.
(https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/moj-jubileusz/).

Powrót do przejrzystości, nad wyraz klarownej, nastąpił u
zarania budowy III RP, kiedy to pojawiła się groźba, że
usunięty u schyłku PRLu może jednak wrócić i zagrozić
solidarności postępowców, którzy rozpoczęli już wespół w
zespół budowę nowej/starej rzeczywistości.

Gruba skóra nowej, solidarnej z towarzyszami (jawnymi i
tajnymi)

Solidarności,

zdołała

się

przekształcić

w

gruby

pancerz, którego wojowie Mieszka budujący zręby polskiej
państwowości mogliby jedynie pozazdrościć.
Solidarność z jawnymi i tajnymi współpracownikami systemu
kłamstwa odniosła sukces co nie było trudne, bo wielu – w
sojuszu ponad podziałami – wystąpiło przeciwko jednemu i
nadal solidarnie występuje.
[https://wobjw.wordpress.com/tag/czarna-ksiega-komunizmuw-nauce-i-edukacji/] i to w kraju otaczającym kultem Jana
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Pawla II, który głosił:I nigdy „brzemię” dźwigane przez
człowieka samotnie. Bez pomocy drugich.
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Po jakich kamieniach
toczy się lawina akademicka ?
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas na
spotkaniu z min. Gowinem
[http://wiadomosci.onet.pl/krakow/gowin-o-ograniczeniubiurokracji-na-wyzszych-uczelniach/yk6z9p]przywołał jakże
zasadne dla systemu akademickiego w Polsce słowa Miłosza
„Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się
kamieniach”.

Piękne, ale tych co znali się na kamieniach, i innych tej
znajomości uczyli, z systemu akademickiego wyrejestrowano
w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej.
I czemu się dziwić, że beneficjenci systemu nawet nie wiedzą
po jakich kamieniach się toczą i nie mają pojęcia jak zmienić
bieg lawiny przez siebie uruchomionej.
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Nie bez powodu nauka w Polsce nadal się stacza, mimo
budowy pięknych pałaców, produkcji niezliczonych dyplomów i
tytułów przyrastających wręcz lawinowo.
Przyrostu poziomu akademickiego spod tej lawiny zupełnie nie
widać. Nie ma wątpliwości, że aby Polska weszła na ścieżkę
rozwoju należytego to bieg lawiny akademickiej trzeba
zmienić.
Minister Gowin trafnie zidentyfikował, że najcenniejszym
kapitałem, jakim dysponuje Polska są umysły polskich
uczonych, które winny się skoncentrować na tym, ‚co jest ich
misją, czyli na kształceniu następnych pokoleń, formacji
polskich przyszłych elit i uprawianiu nauki.
Retorycznie – nic dodać, nic ująć. Ale praktycznie nawet nie
rozpoczęto poszukiwań gdzie te umysły się znajdują, aby
swoją misjonarską powinność realizować. Po Wielkiej Czystce
Akademickiej te umysły i takich misjonarzy wyrejestrowano na
ogół z systemu, a pozostali pochowali głowy w podręcznych
„strusiówkach”, aby ocalić swoje etaty.
Nic do tej pory nie zrobiono aby te głowy wykorzystać, więc
lawina akademicka stacza się w dół.
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Prezes PAU miał szansę lawinę powstrzymać, a przynajmniej
zmienić jej bieg, o co osobiście do niego apelowałem w Liście
otwartym do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności
[https://blogjw.wordpress.com/2009/11/04/list-otwarty-doprezesa-polskiej-akademii-umiejetnosci/] pisząc m.in. „Nie
mam wątpliwości, że więcej szkody mogą wyrządzić i
wyrządzają dzieła profesorów PAU, niż książki świeżych
magistrów, pozostające zresztą poza zalecanym obiegiem
edukacyjnym. Czy nie należałoby zatem odsunąć od PAU
członków, którzy obniżają prestiż tej zasłużonej dla polskiej
nauki placówki?”

Prezesowi przekazałem także tekst POLSKA AKADEMIA
UMIEJĘTNOŚCI A CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMU
[https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/polska-akademiaumiejetnosci-a-czarna-ksiega-komunizmu/] w którym m.in.
argumentowalem

„W końcu PAU winna działać na rzecz nauki, a nie na rzecz
ukrywania prawdy. To chyba nie byłoby zgodne ze statutem
PAU, który winien być dostępny publicznie w internecie.” a
także wytyczyłem drogę do lustracji Polskiej Akademii
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Umiejętności
[https://lustronauki.wordpress.com/2009/11/24/na-drodzedo-lustracji-polskiej-akademii-umiejetnosci/]
informując przy tym
– „Moja próba zainteresowania PAU opracowaniem Czarnej
Księgi Komunizmu w Nauce i Edukacji nie została uwieńczona
sukcesem, natomiast członkowie PAU uczestniczą w
opracowaniach nader zakłamujących najnowszą historię, a
nawet szykanują innych za próby mierzenia się z drażliwymi
tematami. Zadaniem instytucji akademickich jest poszukiwanie
i przekazywanie prawdy i na tym polu tak zasłużona dla nauki
Polska Akademia Umiejętności winna świecić przykładem.
Niestety tak nie jest.

Wśród członków PAU można znaleźć tajnych
współpracowników SB, prominentnych funkcjonariuszy PZPR,
przeciwników lustracji, zaangażowanych w czystki kadr
akademickich w PRL i ich utajnianie w latach III RP, autorów,
czy propagatorów. zakłamania najnowszej historii.”

Niestety bez skutków. PAU jakoś nie chce poznać kamieni po
jakich toczy się lawina akademicka i nie chce zmienić jej
biegu.
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Zmianę biegu zapowiada natomiast min. Gowin rozważając
przejście uczelni z ultrademokratycznego modelu wyboru
rektorów uczelni na model menadżerski, który obowiązuje we
wszystkich wiodących uczelniach świata.
Jak do tej pory te rozważania nie trafiają do serc, ani umysłów
środowiska akademickiego. Nic dziwnego, w końcu ta
akademicka masa wyborcza to beneficjenci systemu
zniewolenia – także umysłowego. Ci beneficjenci wybierają
sobie rektorów spośród samych swoich, traktując ich jako
swoistą polisę ubezpieczeniową.
Tacy rektorzy dają gwarancję, że ani jakości ‚kamieni’ nie będą
rozpoznawać, ani nie zmienią biegu lawiny, która ich przeniosła
na dożywotnie etaty akademickie obdarzając przy tym
dożywotnimi tytułami.
Zarówno rektorzy, jak i ich demokratyczni wyborcy na setki
moich pytań, kwestii, umieszczanych w setkach tekstów
żadnych odpowiedzi nie udzielają , żadnej dyskusji nie
podejmują, tocząc się po nieznanych sobie kamieniach.
Więc gdzie oni się stoczą ?
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„Plus ratio quam vis”
– medal za zasługi na opak lub za garderobę
„Plus ratio quam vis” –więcej znaczy rozum niż siła; dewiza
Uniwersytetu Jagiellońskiego w PRL/III RP stosowana na ogół
na opak. Nie bez przyczyny. Z rozumem u kadry akademickiej
są problemy po latach negatywnej selekcji, kiedy
nonkonformistów uczących krytycznego myślenia
wyrejestrowano z zatrudnienia etatowego.
Tacy stanowili zagrożenie dla zniewolonej, szczególnie
umysłowo, masy akademickiej.

Pozostali konformiści bojący się myślenia – szczególnie
krytycznego.
Taka bojaźń gwarantowała/gwarantuje zatrudnienie etatowe,
zwykle dożywotnie.

Siła natomiast wzmacniana i ochraniana przez wiodącą siłę
narodu (PZPR i przystawki), SB ( wraz ze współpracownikami
różnego kalibru) dobrze prosperowała i nadal prosperuje, bo

121

stosowana przez lata, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej
i później, nabierała jeszcze mocy.
Nic jej nie było w stanie zagrozić i nawet oblężenie lustracyjne
na UJ siłowo odparto z sukcesem.
[https://lustronauki.wordpress.com/tag/uj/]

Na stronach UJ czytamy – „ Osobie zasłużonej dla
Uniwersytetu Jagiellońskiego Rektor może przyznać medal
pamiątkowy „Plus ratio quam vis”.
[http://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegiummedicum/nagrody-i-wyroznienia/plus-ratio] i ostatnio to
wyróżnienie zdobyli m.in.

2005 r.

prof. Franciszek Ziejka– dał się poznać w telewizorni jako
wielki miłośnik prawdy, znany też jako KO „Zebu” wspierający
ochronę uczelni w czasach PRLu, w III RP wybrał Kwasa (niemagistra) zamiast zasad i dobrze na tym wyszedł
zabezpieczając budowę wielu nieruchomości uniwersyteckich,
w swoich rękopisach znalezionych w garażu nie znalazł
dowodów na swoją współpracę z SB, a etatowym historykom
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UJ wcale jego ‚rozumowanie’ nie przeszkadza, jak widać po
medalu nawet go nobilituje
[https://lustronauki.wordpress.com/2008/10/08/franciszekziejka-rektor-ktory-ma-dowod-na-niewinnosc-w-swoimrekopisie-znalezionym-w-garazu/]
2006 r .
prof. Stanisław Waltoś – stosując zasadę „plus ratio quam
vis” nie rozpoznał w historii siłowych rozwiązań stanu
wojennego, którego wprowadzenia i skutków istnienia w ogóle
nie zauważył
[https://lustronauki.wordpress.com/2010/06/25/stanislawwaltos/,https://blogjw.wordpress.com/2010/06/14/historia-ujw-ujeciu-profesora-stanislawa-waltosia/] Takie ujęcie historii
najstarszej polskiej uczelni – to ujęcie na medal !

2011 r.

prof. Andrzej Białas– specjalista od lawin i kamieni, których
natury jednak nie chce rozpoznać
[https://blogjw.wordpress.com/2016/04/28/po-jakich-
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kamieniach-toczy-sie-lawina-akademicka/], więc zasługuje na
medal

prof. Jacek Majchrowski – wieloetatowy akademik i
prezydent miasta, z tym , że na etatach akademickich zarabia
więcej, niż na posadzie prezydenta
[https://blogjw.wordpress.com/2014/06/24/majchrowski-iinni-tak-wieczorek-i-jemu-podobni-nie/] a UJ mimo, że nie ma
czasu dla studentów nie chce mu mniej płacić !
[https://blogjw.wordpress.com/2014/06/23/sprawa-profjacka-majchrowskiego-prezydenta-krakowa-i-wykladowcy-ujpod-lupa-medialna-i-moja/]

Nic dziwnego, jak kontaktu ze studentami nie ma, to i ich nie
popsuje (jak inni) i trzeba to solidnie wynagrodzić i dodatkowo
takie akademika medalem ozdobić

prof. Zofia Stasicka – jak sięgnę pamięcią – na przełomie lat
70/80 szefowa ZNP na UJ, który jednak historii, podobnie jak
PZPR, nie ma [http://www.znp.uj.edu.pl/start] a szkoda, bo w
czasach Solidarności historię miał i nie tylko. Teraz pozostał
tylko medal.
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2012 r.
prof. Karol Musioł – jako zwolennik lustracji rozmawiał tylko
z TW, ale z tymi co TW być nie chcieli – rozmawiać nie chciał.
Heroicznie chronił dostępu do teczek akademickich z czasów
PRLu
[https://nfapat.wordpress.com/2008/09/01/dostep-do-teczekakademickich-na-przykladzie-uj-za-panowania-rektora-karolamusiola-schylek-pierwszej-kadencja/
https://nfapat.wordpress.com/2008/08/28/niewyjasnionazagadka-%E2%80%93-dlaczego-dr-reszczynski-mozepracowac-na-uj-a-dr-wieczorek-nie/]
Gdy MNiSW chciało wysłać kompanię karną na UJ wyraził
zadowolenie zapewniając, że potraktuje ją jako przyjaciół
[https://blogjw.wordpress.com/2009/04/02/w-sprawiewypowiedzi-rektora-uj-na-temat-standardow-i-tradycji-uj/]
Spisywał się zatem na medal.
prof. Henryk Markiewicz – 40 lat należał do PZPR budując
dzielnie najlepszy z ustrojów sławiąc rozumem, bez użycia siły,
jednego z największych budowniczych raju na Ziemi
„ Wszechstronna i troskliwa opieka jaką Józef Stalin otaczał
sprawy literatury była nie tylko jednym z przejawów genialnej
uniwersalności Jego umysłu, niestrudzonej energii Jego
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działania.”[https://lustronauki.wordpress.com/2013/10/31/hen
ryk-markiewicz/]
Czyli – profesor na medal.
prof. Andrzej Zoll – wsławił się rolą Piłata, czym dobrze – na
medal – zasłużył się swojej uczelni
[https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/pasjaakademicka-z-rzecznikiem-praw-obywatelskich-w-roli-pilata/]
2014 r.

prof. Piotr Sztompka– wreszcie na emeryturze rozpoznał
trafnie fatalne tendencje prowadzące do kryzysu uniwersytetu,
ale nie zdołał zidentyfikować własnych zasług na tej drodze i
wyliczony do 10 – dyskusji w tej materii do tej pory nie podjął.
Czyli medal dla znokautowanego ? !
[https://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/11/17/jozefwieczorek-kryzys-uniwersytetu-w-ujeciu-polemicznym-z-profpiotrem-sztompka/]

José Manuel Barroso – nie otrzymał doktora honoris causa
bo uznano to za skandal, ale medal ‚plus ratio quam vis‚ –
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otrzymał, mimo braku dowodów na używanie rozumu dla
dobra uniwersytetu

2015 r.

prof. Jerzy Wyrozumski -wsławił się twórczym
wprowadzeniem do nauki historycznej metody badań nad
pokrzywdzonymi jedynie wśród beneficjentów uzyskując dla
dobra uczelni znakomity wynik ostateczny badań – nikt nie
został pokrzywdzony !
[https://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/powracajaca-falazaklamywania-historii/]

Przebiegu i wyników badań przebiegle nie przekazał do
archiwum uczelni, stąd nikt ich podważyć nie może! Te
osiągnięcia zasługują na medal tym bardziej, że w jego ślady
idą z podniesioną głową nowe, młodsze, pokolenia historyków.
Zasłużył się też dla wydania dzieła ‚Dzieje Uniwersytetu
Jagiellońskiego’, których ostatni epizod winien stanowić
wzorcowy przykład edukacyjny – przykład używania rozumu
do fałszowania historii.
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[https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejowuniwersytetu-jagiellonskiego/]

prof. Antoni Jackowski– odważnie walczył z posiadaczami
poczucia własnej wartości zagrażających posiadaczom poczucia
własnego skundlenia, jako człowiek „S” bronił towarzyszy –
katów, przed ich ofiarami ! – więc zasłużył na medal dla
utrzymania peerelowskiego skansenu na UJ
[https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/zaciemnieniewedlug-ob-antoniego-jackowskiego/]
W roku 2016 w Święto Uniwersytetu 12 maja taki medal ma
otrzymać Andrzej Wajda
[http://www.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTA
NCE_5De61CKaqzOl/10172/122894657.]
Ten znany filmowiec w roku 2006 r. przekazał do Muzeum UJ
frak uszyty przez samego mistrza krawieckiego – Józefa
Turbasę, czym zasłużył się dla uniwersytetu i dał dowód, że
rozum stawia przed siłą ( którą mógł przecież zużyty frak
podrzeć na strzępy)
[http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/25295.html]

128

Na tę okoliczność naszły mnie wspomnienia krawieckie, jako że
w latach 70-tych przez przypadek uszyłem spodnie u mistrza
Turbasa, które nosiłem na większe okazje. Niestety tych
większych okazji za wiele nie było, a ja zajęty nieustająco
negatywnym oddziaływaniem na młodzież akademicką i
podważaniem tak naukowym, jak i moralnym, przewodniej siły
narodu, całkiem zapomniałem, że moje ‚turbasówy’ wiszą
sobie na wieszaku, bez dopływu świeżego powietrza. Kiedy
sobie przypomniałem o ich istnieniu, z ich jestectwa nie zostało
wiele – poza kieszeniami. Taki smakowity kąsek stanowiły dla
populacji molowej. Niestety te resztki bezrozumnie
wyrzuciłem, zamiast przekazać do Muzeum, aby stanowiły
dokument żywotów naukowych w czasach podłych.
Tym samym straciłem jakiekolwiek szanse na otrzymanie
medalu, ale innych – szczególnie kolekcjonerów medali –
zachęcam do przejrzenia swojej garderoby, bo nuż coś się
znajdzie i na medal wystarczy.
W końcu – gdzie jak gdzie, ale na UJ garderoba się liczy !
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Instytut Wolności Naukowej,
czyli stan zagrożenia dla akademickiego zniewolenia

Postulat Prezesa PiS o potrzebie powołania Instytutu Wolności
Naukowej wywołał falę bezkrytycznej krytyki, choć szczegółów
na temat postulatu do tej pory brak.

Krytycy zarzucają Prezesowi PiS chęć upartyjnienia nauki,
kontrolowania stopni i tytułów naukowych – jak w PRLu, czy
wręcz nawiązywania do tradycji stalinowskich.

Opinie te są chyba całkowicie autonomiczne i niezależne od
obecnej sytuacji w nauce uprawianej w Polsce. -[Nadawanie
stopni

i

tytułów

Kontrowersyjny

naukowych

postulat

prezesa

pod
PiS

kontrolą
Instytut

rządu?
Wolności

Naukowej–http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/nadawaniestopni-i-tytulow-naukowych-pod-kontrolarzadu,641023.html,Waldemar Kuczyński@PanWaldemar 4.05–
https://twitter.com/panwaldemar?lang=pl–Instytut
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Wolności

Nauki,

to

naśladownictwo

Instytutu

Kształcenia

Kadr

Naukowych, niesławnego IKKN, z czasów stalinowskich.]

Mnie pomysł kontrolowania wolności naukowej całkiem się
podoba, bo z wolnością nauki w Polsce nie jest dobrze.
Nauka,

szerzej

systemu

–

system

komunistycznego,

naukowe/akademickie

w

akademicki,
który

znacznej

stanowi

skansen

selekcjonował
mierze

na

kadry

podstawie

kryteriów pozamerytorycznych, a przynajmniej z dominacją
kryteriów politycznych i to nie tylko w obszarze nauk z
ideologią komunistyczną związanych.

Mając 99 % szans merytorycznych na asystenturę na UW
(geologia)

bynajmniej

jej

nie

dostąpiłem,

bo

kryteria

polityczne okazały się zdecydowanie ważniejsze i to tak, że
brakujący

1

%

polityczny

przeważył

nad

99

%

merytorycznymi.
Więc o jakiej wolności naukowej można było wtedy mówić ?
Jakieś refugia dało się czasem znaleźć, ale na jak długo ?
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Czystki lat 80-tych tak oczyściły system akademickim z
elementu
partii,

niewygodnego,

także

na

beneficjenci

podważającego

odcinku
tych

akademickim,
czystek

ujawnić/rozpoznać/zbadać

kierowniczą
że

do

boją

tej

się

–

rolę
pory
ich

zinterpretować

historycznie/socjologicznie/.
Beneficjenci czystek i przez nich reprodukowani heroicznie
wręcz walczą o to aby nie poznać tego co badają, o ile już do
jakiś pozorów badania dochodzi.
Nauka mimo upływu czasu bynajmniej wolności nie odzyskała,
więc

samo

mówienie

o

zagrożeniu

wolności

nauki

jest

niedorzeczne. Tak jak niedorzeczne było mówienie w czasach
czystek o zagrożeniu dla uczelni/nauki ze strony tych co naukę
i edukację traktowali jako pasję.
Nauka

myślenia

naukowego

dla

i

to

krytycznego

formowanego

w

oraz

nonkonformizmu

czasach

zniewolenia,

szczególnie umysłowego i moralnego, budziła strach i trwogę
wśród etatowej braci akademickiej, które bynajmniej nie
ustąpiły w czasach III RP.
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Zniewolone

środowisko

panicznie

wręcz

boi

się

aby

to

zniewolenie nie było monitorowane i aby broń Boże ktoś nie
wpadł na pomysł wyprowadzenia środowiska akademickiego z
niewoli.
Spotkać można opinie, niczym nie uzasadnione, niczym nie
udokumentowane, choć publicznie rozpowszechniane, jakoby
uczelnie

przeszły

przez

komunizm

bezstratnie,

przeprowadzone przez PZPR ? SB ? okrągłostołową opozycję ?
tak jak Mojżesz przeprowadził zniewolonych Izraelitów przez
Morze Czerwone.
Naukowych danych potwierdzających taki stan rzeczy – brak,
badań nie ma, ale jest wykluczanie tych, co by chcieli to
zbadać ! Co to ma wspólnego z wolnością nauki ?
Potrzebny jest monitoring wolności/zniewolenia nauki w III RP.
Obawa przed planami kontrolowania stopni i tytułów budzi
konsternację, bo przypomnieć należy, że komisje do spraw
stopnia i tytułu naukowego tak w PRL, jak i w III RP
umocowane były/są przy premierze.
CKK

była

instytucją

nomenklaturową

(dla

zapewnienia

pożądanych politycznie kadr akademickich) a CK w III RP siłą
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rzeczy

tworzyli/tworzą

beneficjenci

tego

upolitycznionego/tytularnego systemu. Jakoś nie było widać
planów odpolitycznienia tego systemu, bez względu jaka opcja
polityczna w III RP rządziła.
Były także problemy z ujawnianiem poziomu naukowego
członków komisji a nie zawsze był on wysoki. Sam jako młody
wykładowca stawiałem studentom dwóje na egzaminach, jak
sobie przyswoili to co niektórzy członkowie w podręcznikach
pisali.
Moje starania o ujawnianie dorobku naukowego członków CK
przed laty opisałem w tekście –Jawna niejawność dorobku
naukowego–https://wobjw.wordpress.com/2010/01/02/jawnaniejawnosc-dorobku-naukowego/

Przytoczę co wówczas odpisał mi szef CK – prof. Janusz Tazbir:
„W liście z dnia 17.12.2004 r. Prof. Janusz Tazbir szef
Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów pisze do mnie
(jw)

„…

uprzejmie

informuję,

że

nie

posiadamy

takich

informacji, bowiem ich gromadzenie i przetwarzanie nie jest
objęte zadaniami i związanymi z tym potrzebami Centralnej
Komisji, określonymi w przepisach ustawowych.
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Członkowie Centralnej Komisji wchodzą w jej skład w wyniku
wyborów, zaś kryteria którym mają oni odpowiadać określone
są w przepisach ustawowych, w których nie przewiduje się
analizy

dorobku

naukowego

kandydatów

do

Centralnej

Komisji.
Można sądzić, ze ustawodawca założył, iż wyborcy głosują na
osoby, których kwalifikacje ( a w ślad za tym i dorobek
naukowy) są im znane. Z całym przekonaniem mogę podzielić
pański pogląd o potrzebie istnienia przejrzystego, powszechnie
dostępnego systemu informacji o dorobku naukowym całej
kadry naukowej w naszym kraju .„
Na

co

odpowiadałem

m.in.

„Przejrzystość

wszelkich

ciał

decydenckich w nauce nie tylko CK, ale także RGSW, KRASP,
PKA i in. winna być obligatoryjna co miałoby istotne znaczenie
dla

zmniejszenia

ogromnej

patologii

w

polskim

życiu

akademickim.
Niestety sam fakt obsadzania etatów akademickich na drodze
fikcyjnych konkursów prowadzi do kiepskiego stanu nauki w
Polsce.
Ciała

kolegialne

wybierane

spośród

pracowników

rekrutowanych na drodze fikcyjnych konkursów siłą rzeczy nie
mogą budzić zaufania, tym bardziej ze nie widać ich działań
aby ten patologiczny stan rzeczy zmienić.”....
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Mam nadzieje, że CK podzielając pogląd o konieczności
jawności dorobku naukowego będzie również wywierała nacisk
na wprowadzenie odpowiednich zapisów w projekcie nowej
ustawy.
Co najmniej winno się znaleźć jasne sformułowanie, że nie
można być zatrudnionym na stanowisku profesora jeśli nie
ujawni się publicznie ( w internecie !) dorobku naukowego.
Także szkoły wyższe, których obecni profesorowie nie ujawnią
dorobku naukowego nie powinny mieć prawa nadawania
doktoratów, a nawet prowadzić studiów magisterskich.
Na początek to byłby jakiś krok we właściwym kierunku. Co do
finansowania ujawniania dorobku to nie jest to żaden problem
bo są już finansowane bazy danych, które danych nie
zawierają a winny zawierać Widocznie są opłacane za nic.
Ja nie dostaję pieniędzy ani na badania, ani na ujawnianie
mojego dorobku a dorobek mam i w dodatku jawny.
Widocznie u nas posiadanie jawnego dorobku jest w praktyce
niedopuszczalne skoro ludzi z jawnym i znanym za granicami
dorobkiem trzyma się poza polskimi instytucjami naukowymi a
ludzi bez jawnego dorobku zatrudnia się niekiedy nawet w
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wielu polskich instytucjach z nazwy naukowych. To ustawowo
winno być zabronione.”
No i co. Lata minęły. Wprowadzono (rzekomo) zmiany, ale
pozostało po staremu.
Kto by wysunął postulat kontroli i rzeczywistej, koniecznej
zmiany marnotrawnego systemu – to bolszewik, bo zagraża
bolszewickiemu systemowi !
Od dawna stawiam tezę, ze wolność nauki w III RP, podobnie
jak w PRL (niewiele mniej) jest ograniczona, system nauki,
karier naukowych jest upolityczniony (bez względu, która
opcja jest przy władzy) i byłbym za powstaniem Centrum
Monitoringu Wolności Naukowej w ramach Polskiego Ośrodka
Monitoringu Patologii Akademickich POMPA (kilka lat temu
taką

propozycję

przedstawiałem

https://nfaetyka.wordpress.com/2010/03/13/postulatorganizacji-osrodka-monitoringu-patologii-akademickich/– bo
naruszanie

wolności

nauki,

to

tylko

część

akademickich trawiących polski system akademicki .
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patologii

Część ważna, ale ograniczanie się tylko do monitoringu
nadawania stopni i tytułów byłoby niewystarczające.

Główna moja teza jest taka, że po ekscesach wobec nauki w
PRL nierozliczonych w III RP
[https://lustronauki.wordpress.com/], a w części
kontynuowanych – wolność nauki trzeba odzyskać.

Postulowany monitoring nie stanowi zagrożenia dla nauki, a
tylko winien być jedną z metod na drodze do przywrócenia
należytych

standardów

–

do

systemu wolności naukowej .
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odzyskania

akademickiego

Czy obecne władze UJ
całkiem już zrezygnowały
z wyprowadzenia UJ z kryzysu ?

Kraków, 11 maja 2016 r.
Józef Wieczorek
Kraków, ul. Smoluchowskiego 4/1

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Kraków, ul. Gołębia 22

Uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem
odpowiedzi na kwestie poruszone w liście otwartym złożonym
na dzienniku podawczym UJ i ujawnionym w internecie.
https://blogjw.wordpress.com/2016/03/01/list-otwartywykletego/
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Czy odpowiedź na te kwestie jest za trudna dla władz UJ ?
Chodzi przecież o kwestie zasadnicze dla poznawania prawdy,
czyli zasadnicze dla uniwersytetu, który po to został założony i
przez

wieki

(choć

z

dużymi

przerwami)

swoją

funkcję

sprawował.
Po ekscesach w czasach PRLu, niestety kontynuowanych w III
RP,

nadal

nie

może

się

odnaleźć

w

uniwersyteckiej

rzeczywistości, bo odrzuca poznanie prawdy.
Jutro Święto UJ, ale co UJ będzie świętował ? Rocznicę
formalnego założenia, po którym nastąpiło rozłożenie ?
Czy obecne władze nie są w stanie wyciągnąć należytych
wniosków ?
Nie

widać,

akademickich
oczywistością,
nieruchomości,

żeby

budowa

wyprowadziła
bo
lecz

wspaniałych
UJ

uniwersytet
ludzie

o

z

nieruchomości

kryzysu,

/naukę
znacznym

co

jest

tworzą

nie

potencjale

intelektualnym i moralnym, a takich ludzi z uniwersytetu w
PRLu usuwano a w III RP nie przywracano na uczelnie.
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UJ tworzą beneficjenci systemu kłamstwa [jakim był system
komunistyczny] i przez nich reprodukowani, a tym żadne
-choćby

najwspanialsze

–

nieruchomości

nie

pomogą

w

wyprowadzania UJ z kryzysu. Zresztą nie widać aby mieli taką
wolę.
Z

zapaści

po

śmierci

Kazimierza

Wielkiego

uniwersytet

wyprowadziła królowa Jadwiga.
Czy

obecne

wyprowadzenia

władze
UJ

z

UJ

całkiem

kryzysu

?

już
Czy

przekształcenia w agencje nieruchomości ?
Ze smutkiem i dezaprobatą
Józef Wieczorek
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zrezygnowały
ograniczą

się

z
do

Bolszewizm akademicki (i nie tylko)
ma się dobrze

BOLSZEWIZM
Po prostu ci ludzi tak odwykli od zrobienia czegokolwiek sami,
a tak przywykli przywłaszczać sobie wszystko cudze, że im
inne rozwiązanie nie postało w myśli.
Zofia Kossak – Pożoga
To opinia wybitnej pisarki po doświadczeniach instalowania
bolszewizmu na Wołyniu przed niemal 100 laty. Ja takich
doświadczeń z początkowym bolszewizmem siłą rzeczy nie
mam, ale z bolszewickimi metodami tak w PRL, jak i w III RP
to się zetknąłem i to nie jeden raz.
Szczególnie

bliskie

zetknięcia

miały

miejsce

w

sektorze

akademickim, choć w schyłkowym okresie rozwoju systemu
komunistycznego.

Wcześniej

świat

akademicki

generalnie

reprezentował odmienny etos, ale wraz z ubywaniem świata II
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RP,

‚etos’

bolszewicki

rósł

w

siłę,

a

praktykujący/rozpowszechniający ten etos – żyli dostatniej. I
tak zostało mimo tzw. transformacji, bo świat akademicki od
swych PRLowskich korzeni nie chciał i nadal nie chce się
oderwać, a nawet ich poznać, zapewne aby nie mieć wyrzutów
sumienia i zmniejszenia profitów.
Bolszewicka zasada przywłaszczania sobie cudzego w III RP
wraz

z

rozwojem

komputerów/internetu

wręcz

uległa

wzmocnieniu, bo wielu uznało, że to co znalazło się w sieci, to
można to łowić i jako swoje przedstawiać.
Plaga plagiatów stała się niejako symbolem obecnego systemu
akademickiego i bynajmniej nie odnosi się ona tylko do
studentów ( z czym się niby walczy), ale w niemałym stopniu
do ich nauczycieli, których niemała część tak odwykła od
robienia czegokolwiek samemu, tak przywykła przywłaszczać
sobie wszystko co cudze, że inne rozwiązania całkiem im do
głowy nie przychodzą [ tak jak pisała Zofia Kossak o
bolszewii].
Czyli bolszewizm pełną gębą.
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Co prawda Polska to kraj w głównej mierze katolicki, a VII
przykazanie winno obowiązywać nie tylko katolików, jednak
nikt sobie nic z tego nie robi, bo bolszewizm tak silnie nad nimi
zapanował.
Plagiatorzy nie są wykluczani (na ogół) ze społeczności
akademickiej,

natomiast

wykrywający

plagiaty

–

jak

najbardziej.
Nie nadają się do bolszewickiego społeczeństwa akademickiego
!
Orientacja polityczna nie ma tu większego znaczenia –
bolszewizm

stał

się

ponad

partyjny,

można

rzec

–

apolityczny ?!
Powszechnie kradnie się zdjęcia, bo to przecież – nic, każdy
(niemal) je może zrobić, więc dlaczego to robić skoro można
sobie przywłaszczyć łowiąc zdjęcia w sieci. Taniej to wychodzi
– bo nie potrzeba kupić aparatu, być we właściwym miejscu i
właściwym czasie ( to często sporo kosztuje), nauczyć się
widzieć to czego inni nie potrafią dojrzeć – więc po złowieniu w
sieci zdjęcie umieszcza się u ‚siebie’ (broń Boże nie podając
autora) i można uchodzić za twórcę.
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Jeśli autor prawdziwy by zaprotestował, albo oddał do sądu
(sprawę ma wygraną nawet w naszych sądach) to by na drania
wyszedł – bo tak u nas działa utrwalanie bolszewickich
nawyków i zdobyczy.
Tak zresztą wygląda i sprawa tekstów złowionych w sieci, które
rybacy przyrządzają nie tylko na przystawkę, ale i na główne
danie.
Rzecz jasna i takich ‚rybaków’ przyłapałem na gorącym
uczynku, zaproponowałem co z nimi zrobić – ale co z tego ?
[Na froncie walki z plagiatami – bez zmian
https://blogjw.wordpress.com/2009/05/26/na-froncie-walki-zplagiatami-bez-zmian/%5D]

U nas istnieje wielka tolerancja w stosunku do tych co
przywykli

przywłaszczać

sobie

wszystko

cudze,

czyli

bolszewików permanentnych.
Grabież akademicka – wiedzy, dorobku, zbiorów naukowych,
jest na porządku dziennym.
Mimo upływu lat mam w uszach – pańska wiedza nie jest
pańską wiedzą, jest wiedzą PANu. No i co ? Jak nie dasz, to
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zostaniesz załatwiony jak na każdym etapie funkcjonowania
systemu bolszewickiego.
Z mojej roboty uczelnianej w historii mojej uczelni/instytutu
zostawiono tylko ok. 20 %,
[https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/recenzja-naukigeologiczne-w-uniwersytecie-jagiellonskim/] resztę zapisując
sobie na swoje konto – bolszewickie rzecz jasna.

Zważyć przy tym należy, że moje konto zdaniem bolszewików
było negatywne, bo prowadziło do ‚psucia młodzieży’ – ale jak
je zapisano na konto akademickich bolszewików to stało się
pozytywne !?

Nie znam ani jednego historyka, który by tę kwestię podjął,
nie

znam

ani

jednego

‚solidarnościowca’

aby

wyraził

solidarność z okradzionym z dorobku akademickiego – wręcz
przeciwnie.
Widocznie to są standardy, więc z nimi się nie walczy, lecz
akceptuje, nagradza, gloryfikuje. Trzeba ludzi łączyć, a nie
dzielić ! więc jak się podzielą tym co jeden zrobi, to ich to
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połączy, a jak taki jeden pójdzie w odstawkę, w niepamięć, to i
dzielić nie będzie.
Tak ‚rozumuje’ i propaguje bolszewia akademicka, bolszewii
solidarnościowej nie wyłączając.
Wieczne (przynajmniej na ziemskim padole) potępienie dla
okradanych, wieczne (przynajmniej dożywotne) uwielbienie dla
bolszewii i jej zdobyczy, i w tej materii dobrej zmiany jak nie
było widać, tak i nie widać.
Bolszewicki smog pokrył swym całunem niemal całą materię
akademicką (i nie tylko).
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Uśmiercanie dziennikarstwa internetowego
w interesie publicznym ?
Niemal od początku wieku jestem aktywnym internautą,
autorem wielu stron internetowych – nie tylko blogerskich,
autorem

obfitych

wprowadzanych

materiałów

tekstowych

sieci,

w

do

więc

i

obrazowych

oczywisty

sposób

zainteresowałem się seminarium Instytutu Allerhanda – Kiedy
internauta jest dziennikarzem ? Prawo prasowe w wirtualnym
świecie

–http://www.allerhand.pl/index.php/pl/home/926-

kiedy-internauta-jest-dziennikarzem.html.
Seminarium zrealizowano w ramach projektu
„Allerhand

Advocacy

–

prawo

w

interesie

publicznym”.

http://www.allerhand.pl/index.php/pl/home/907-allerhandadvocacy-prawo-w-interesie-publicznym.html

Na seminarium się zarejestrowałem, zdradzając organizatorom
co

mam

na

myśli

odnośnie

dokumentuję:
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rejestracji

seminarium

co

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
——

Wiadomość

Temat:

Re:

oryginalna

Odp.:

Data:

seminarium

——
9

czerwca

2016-06-04

Nadawca:

„Jozef

Wieczorek”

18:18

<jozef.wieczorek@interia.pl>

Adresat: „Allerhand Advocacy” <advocacy@allerhand.pl>;
Dziękuję. Mam na myśli rejestrację dźwięku i
obrazu.
Pozdrawiam
Józef Wieczorek
Od:

„Allerhand

Advocacy”

<advocacy@allerhand.pl>
Do:

„Jozef

Wieczorek”

<jozef.wieczorek@interia.pl>;
Wysłane:

14:46

Sobota

2016-06-04

Temat: Odp.: seminarium 9 czerwca
Szanowny Panie,
miło

nam

poinformować,

że

zgłoszenie

uczestnictwa w seminarium zostało przyjęte i
dokonaliśmy wpisu na listę uczestników.
Przypominamy, że seminarium odbywa się 9
czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w
Instytucie Allerhanda, plac Sikorskiego 2/7 w
Krakowie.
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Jeśli chodzi o rejestrowanie seminarium to co
dokładnie ma Pan na myśli?
Z poważaniem
Marta Matuszewska
Asystentka biura
Instytut Allerhanda
matuszewska@allerhand.pl
Plac Sikorskiego 2/7 |31-115 Kraków | Polska
www.allerhand.pl |instytut@allerhand.pl
tel.: + 48 (12) 341 46 48 |fax: +48 (12) 444 73 41
NIP: 6762429176 |KRS: 0000364125
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Od:Jozef Wieczorek <jozef.wieczorek@interia.pl>
Wysłane:4 czerwca 2016 13:39
Do:Allerhand Advocacy
Temat:seminarium 9 czerwca

Zgłaszam zainteresowanie seminarium 9 czerwca
o godzinie 16:00
Kiedy

internauta

jest

dziennikarzem?

prasowe w wirtualnym świecie.
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Prawo

Czy seminarium można będzie rejestrować ?
Józef Wieczorek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Na seminarium zdaje się tylko ja reprezentowałem media i
rzecz jasna chciałem seminarium udokumentować i medialnie
jego zawartość wypromować, bo jego treść winna budzić
oczywiste
którzy

zainteresowanie

nie

zawsze

ogromnej

wiedzą,

czy

rzeszy

są,

internautów,

czy

też

nie

są

dziennikarzami, a wielu z nich zapewne chciałoby postępować
zgodnie z prawem, co jak wiadomo mimo najszczerszych chęci
nie zawsze jest możliwe.
Tak to prawo jest skonstruowane, a prawo prasowe w
szczególności, bo jego konstrukcja miała miejsce w mrokach
roku 1984 ! i miała prowadzić do umocnienia Polski Ludowej,
wzmocnienia na tym polu wysiłków oddziałów ZOMO ( i nie
tylko).
Zniesienie

stanu

wojennego

trzeba

było

zastąpić

wzmocnieniem prawa komunistycznego. Trzeba podkreślić, ze
obowiązujące

nadal

prawo

prasowe

już

w

pierwszym

paragrafie odnosi się do konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej

[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?
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id=WDU19840050024] więc siłą rzeczy nie może być zgodne z
Konstytucją III RP, a zatem nie ma pewności jak to prawo
traktować.
Wstęp na seminarium był wolny, o czym mówił plakat i
seminarium było otwarte, o czym świadczyły zaproszenia do
udziału.

Co

więcej

jako

zaproszony

uczestnik

zostałem

zarejestrowany i mile o tym fakcie poinformowany.
Po wolnym wstąpieniu na seminarium podjąłem problem
prawny możliwości rozpowszechnienia zarejestrowanego w
wersji audio i wideo seminarium, zgodnie z wykładnią prawa
prasowego w ujęciu ekspertów seminarium.
Niestety wykładnia okazała się dla mnie, a przede wszystkim
dla interesu publicznego – niekorzystna.
Rejestracja tak – rozpowszechnienie nie, bo to spotkanie
zamknięte.
Ujęcie zdumiewające, bo o wolnym wstępie stoi jak byk
napisane

na

plakacie,

a

wyszczególniony.
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i

interes

publiczny

był

Jaki

może

być

interes

publiczny

z

zakazu

publicznego

pokazania tego co w interesie publicznym zostało (rzekomo)
uczynione ?
Ja swoim rozumem tego nie zdołałem ogarnąć.
Jako przedstawiciel mediów na seminarium wstąpiłem w
interesie publicznym, ale to co nastąpiło po wolnym wstąpieniu
miało

być

okryte

publiczną

tajemnicą

?

Poczułem

się

zniewolony i w poczynaniach pro publico bono – odrzucony,
wprowadzony w błąd, co naruszyło moje ( i nie tylko moje)
dobra osobiste.

Kiedy po pokonaniu przeszkód technicznych seminarium z
akademickim kwadransem się rozpoczęło – usłyszałem, że
rezultatami projektu „Chcielibyśmy się pochwalić szerszej
publiczności”.

Nie wiem, czy ujawniając ten cytat (zarejestrowany moim
sprzętem) nie popełniam wykroczenia przeciwko zakazowi
upublicznienia

zawartości

seminarium,

ale

w

interesie

publicznym – ryzykuję !
Okazało się w wyjaśnieniu, że interes publiczny, a nawet chęć
pochwalenia się rezultatami, może być blokowana przez
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ochronę

własności

intelektualnej,

każdego

prelegenta-

eksperta z osobna.
Jak ekspert się nie zgodzi, to żadnego interesu publicznego z
jego własności intelektualnej , baaa- z projektu w interesie
publicznym prowadzonego – nie będzie ! Taką wykładnię
prawną mi wyłożono.
Dokonałem zatem analizy porównawczej projektów w Polsce i
USA. Jako podatnik płacący w jakimś stopniu na projekty
badawcze wykonywane w Polsce, na ogół nie mam dostępu do
ich rezultatów (bo to podobno jest własność intelektualna
wykonawcy, który to co zrobił za moje i innych podatników
pieniądze, może trzymać w swojej szufladzie nie ujawniając jej
zawartości).
Dlaczego własność, która winna być w gruncie rzeczy publiczna
– przechodzi na własność prywatną ?
Natomiast rezultaty projektów wykonywanych np. w USA, na
które nie płacę ani grosza, mogą mi być znane (przynajmniej
w zarysie) jeśli mam takie zainteresowania.
Okazało się, że to zbyt szeroki problem jak na to seminarium
(realizowane w ramach projektu !) a w gruncie rzeczy nie ma
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co porównywać, bo kultury prawne w USA i Polsce są
odmienne ( tak wyłożyła profesor).
Niewątpliwie, bo kultura prawna w USA to jest kultura państwa
wolnego, a w Polsce jest to kultura państwa zniewolonego,
który z tej kultury do tej pory nie potrafił się wyzwolić.
Ja uważam, że jest co porównywać, aby wejść na drogę dobrej
zmiany, także w systemie prawnym. Sądziłem, że młodzi
eksperci właśnie pokażą jak na taką drogę wchodzić. Okazuje
się jednak, że o wiele łatwiej wejść Polakom na Mount Everest,
niż na drogę dobrej zmiany w Polsce i zmiana pokoleniowa nic
w tej materii nie zmieniła.
Co

więcej,

pani

profesor

z

Katedry

Prawa

Własności

Intelektualnej na drodze obrony naszej kultury prawnej (czy
raczej jej braku) chyba całkiem się pogubiła, bo w programie
seminarium

był

także

temat‚Problematyka

uznawania

blogerów za dziennikarzy z perspektywy prawa USA’ z czego
można wnioskować, że porównywanie obu tych kultur ma
jednak sens.

Warto podkreślić, że ekspert od tego tematu nie
najmniejszych

nawet

oporów,
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aby

zezwolić

miał
na

rozpowszechnienie swojego wystąpienia. Widać, że przesiąkł
na dobre kulturą prawną USA. To budzi pewien optymizm.
Podczas seminarium omawiano absurdy prawa prasowego
jeszcze z czasów PRL, ale poziom absurdu prawa prasowego w
III RP – w ujęciu części ekspertów – został podniesiony do ntej potęgi.
Ekspert publicznego seminarium powołując się na swoje dobra
osobiste nie zezwala dziennikarzowi na upublicznianie swojego
wizerunku, ani głosu, bo źle się czuje jak ten głos słyszy.
Skoro sam siebie nie może słuchać, to jest ciekawe pod
względem prawnym, czy bierze jednocześnie pod uwagę
możliwość naruszania dóbr osobistych uczestników seminarium
narażonych na jego wypowiedzi ?
Główną wykładnią i niewątpliwym, swoistym osiągnięciem tego
seminarium ( i projektu ?) jest wejście ekspertów od prawa
prasowego

na

drogę

do

uśmiercenia

internetowego ( i nie tylko).
Czy nie narusza to interesu publicznego ?
Czy nie jest to działanie na szkodę projektu ?
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dziennikarstwa

Chciałbym wyrazić nadzieję, że w Polsce znajdują się mimo
wszystko

jeszcze

eksperci

prawni,

którzy

w

interesie

publicznym podejmą sprawę uśmiercania dziennikarstwa od
strony

prawnej

i

odnajdą

drogę

absurdalnym systemie prawnym.
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do

dobrej

zmiany

w

Od Haraschina do ASP,
czyli refleksje o innowacyjności
w patologicznym systemie akademickim
Po latach zapomnienia dzięki książce Krystiana Brodackiego –
Trzy twarze Juliana Haraschina odżyła postać, która zasłużyła
się

negatywnie

dla

polskiego

systemu

akademickiego

z

powodu wprowadzenia innowacyjnego sposobu zdobywania
dyplomów akademickich, nader pożądanych w Krakowie, choć
nie tylko.
[Obecna twarz UJ widziana przez pryzmat twarzy Juliana
Haraschina–
https://blogjw.wordpress.com/2016/02/05/obecna-twarz-ujwidziana-przez-pryzmat-twarzy-juliana-haraschina/]

Julian Haraschin wdrożył produkcję dyplomów akademickich
przy współpracy wielu akademików, nawet tych z samego
akademickiego olimpu. Obdarzył za opłatą -rzecz jasna -pewną
ilość miłośników polskiego systemu tytularnego.
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Była to produkcja chałupnicza, ale i taka w warunkach
gospodarki

socjalistycznej

ujawniona

dopiero

po

okazała
skandalu

się

przestępcza,

obyczajowym,

choć

a

nie

naukowym.
Skandalom naukowym, niewygodnym dla sił przewodnich,
utrącano i wtedy łeb.
Sprawa Haraschina, jej wątek akademicki, poszedłby zapewne
w

zapomnienie,

gdyby

go

nie

przypomniał

niepoprawny

publicysta, miłośnik jazzu, ale i prawdy historycznej.
Prawnicy, także historycy z uczelni Haraschina, takiej prawdy
nie za bardzo chcieli poznać, a przy tym sporo z tej prawdy
chyba się spaliło, bo pożary i inne klęski żywiołowe często
stają na przeszkodzie jej poznania.
Innowacyjna metoda udyplomawiania polskiego społeczeństwa
nie poszła jednak w zapomnienie, co więcej w warunkach
wzrastającego

popytu

na

dyplomy

i

tytuły

została

wreszcie

fabryki

udoskonalona i rozpowszechniona.
Kto by się dziś bawił w produkcję chałupniczą.
Po

wielu

siermiężnych

latach

mamy

dyplomów, które są w stanie zaspokoić niemal każdy popyt.
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W końcu nie po to obalano niewydajny system komunistyczny,
w którym podaż w żaden sposób nie była w stanie nadążyć za
popytem, aby w nowym systemie wolnorynkowym nie sprostać
popytowi.
Jest wielki popyt na dyplomy – będzie i wielka podaż.
I tak się stało po transformacji dzięki wielkiemu wysiłkowi
licznych

‚fikcjonariuszy’

akademickich,

oczywiście

po

wcześniejszym oczyszczeniu systemu z tych, którzy by nie byli
zdolni do realizowania fikcji akademickiej, a co gorsza wręcz
mogliby stawiać opór. Takie zakały akademickie ( i nie tylko
akademickie) objęto ostracyzmem, wykluczono z systemu i
wręcz wyklęto, także z pamięci.
Producenci lipnych dyplomów w ferworze zwiększania ich
produkcji zaczęli popełniać jednak błędy upolityczniając proces
produkcji.
Zaspakajali potrzeby tytularne tych co aktualnie u władzy,
jakby zapominając, że żadna władza nie jest wieczna i jak
przyjdzie nowa władza, siłą rzeczy mniej udyplomowiona, to
może i z samej zawiści rozpocząć badania nad procesem
produkcji dyplomów dla swoich poprzedników.
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Zresztą
tempem

i

sami

akademicy

rozwoju

zdumieni

tytularnego

wręcz

swoich

kosmicznym

kolegów

mogą

zainicjować poczynania kontrolne.
Ostatnio media nagłośniły taką sprawę w warszawskiej ASP,
[Maja Narbutt – Afera w fabryce doktoratów – wSieci nr 22,
2016] w której produkcja dyplomów metodą Haraschina szła
na skalę wręcz przemysłową.
Ujawnił to Dariusz Zawiślak, reżyser i absolwent ASP.
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Skąd ja to znam ? Tyle, że o moich działaniach i nienawiści do
mnie

patologicznego

środowiska

akademickiego

żaden

dziennikarz do tej pory nie napisał.

Po aferze na ASP można by się zapytać:
Po co artystom doktoraty ?
Czy ich artyzm wówczas rośnie ?
W końcu każdy miłośnik tytułów, może sobie sprawić wizytówki
o dowolnej treści wynoszącej jego dokonania pod niebiosa, a
nawet

wyżej.

Czemu

za

takie

hobby

ma

płacić

polski

podatnik ? bo przecież koszty utrzymania utytułowanych przez
podatników wzrastają wraz z długością zapisu tytularnego.
Jeden z artystów dostał doktorat za album fotograficzny. Ja
fotografem nie jestem, ale zdjęcia robię, mam ich dziesiątki
tysięcy, i mógłbym je zorganizować w wiele albumów o różnej
tematyce domagając się wielu doktoratów.
Byłbym

sobie

wtedy

taki

doktor

do

n-tej

potęgi

drdrdrdrdrdrdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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A ja niepoprawny – protestuję, jak ktoś do mnie zwraca się per
doktor – nie żebym się wstydził tego co zrobiłem, ale w
obecnym kontekście tytularnym – to niemal obraza.
Inni w tej materii są bardziej obrotni i wielu to się bardzo
podoba i otaczają takich utytułowanych/utytłanych prestiżem,
uznaniem,

wyróżnianiem.

Niewątpliwie

na

wyróżnianie

zasługują i trzeba te ich wyróżnienia ujawniać.
Poczytajmy choćby fragmenty wyżej cytowanego tekstu:
Co mówi Dariusz Zawiślak o Tomaszu Tomaszewskim …
i kolejny
O dziekanie Januszu Foglerze :
Warto przeczytać (najlepiej za zrozumieniem i refleksją po
przeczytaniu) cały tekst.
Analogie do metod Juliana Haraschina – uderzające, tylko że
dziś tak naprawdę nikogo to nie bulwersuje, bo takie i podobne
poczynania są normą, tak jak i wykluczanie ze środowiska
akademickiego, tych którzy stanowią dla nich zagrożenie.
Mamy ogromną ilość kodeksów etycznych, komisji etycznych i
porażające

patologie

i

dla

nich
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przyzwolenie,

a

brak

przyzwolenia, a nawet heroiczne zwalczanie tych, którzy je
ujawniają.
Jeśli jest inaczej – to chętnie takie opinie/przypadki opublikuję
na stronach NFA. Opisałem/przytoczyłem na nich już wiele
opinii i przypadków patologii akademickich
Zachęcam do czytania i opisywania nowych – rzecz jasna.
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Profesor wdrożeniowy ?
PAP

podaje:„Ministerstwo

Nauki

i

Szkolnictwa

Wyższego

planuje uruchomienie specjalnej, wdrożeniowej ścieżki kariery
akademickiej, tak by stopnie naukowe można było uzyskiwać
nie za prace teoretyczne, tylko za wdrożenia gospodarcze –
mówi PAP szef resortu, wicepremier Jarosław Gowin. To jeden
z wielu pomysłów ministerstwa na pobudzenie innowacyjności
na uczelniach wyższych.„. [ Gowin: doktorat, habilitacja,
profesura

także

za

wdrożenia

gospodarcze

–

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410159,gowindoktorat-habilitacja-profesura-takze-za-wdrozeniagospodarcze.html].

Niewątpliwie

wprowadzenie

stopni/tytułów

pobudziłoby

innowacyjność

uczelni

wdrożeniowych

wyższych,

które

by

obdarzyły tytułami liczne zastępy tych co do nauki nic/niewiele
wnieśli.
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To już było w poprzednim systemie, kiedy obdarzano tytułami i
to ekspresowo, tych co wdrażali w życie system komunistyczny
lub go umacniali.
Dawano

też

np.

inżyniera

tym,

którzy

co

prawda

nie

studiowali, ale drążyli chodniki pod ziemią (przypadek tow.
Edwarda Gierka).
Innowacyjności w tej materii na uczelniach nie brakowało,
gorzej było z poziomem naukowym spadającym wraz z
odchodzeniem z systemu kadr uformowanych w II RP i tych,
którzy

do

formowania

najlepszego

z

systemów,

a

w

szczególności do formowania młodych, oddanych socjalizmowi
kadr się nie nadawali.
Do stopni i tytułów wdrażanych w życie tak w PRL, jak i w PRLbis (2 voto -III RP) mam stosunek wstrzemięźliwy, jako że
bardziej dezinformują/ wprowadzają w błąd, niż wskazują na
rodzaj/wysokość poziomu naukowego/intelektualnego.
Utrzymywanie

nadal

tego

systemu

tytularnego,

przy

wprowadzeniu innowacji wdrożeniowej, może jeszcze bardziej
kompromitować hierarchów naukowych w Polsce i oddalać nas
od nauki światowej, a wcale nie przybliżać do gospodarki.
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W wielu dziedzinach jak praca teoretyczna jest na poziomie, to
i do gospodarki da się wdrożyć z sukcesem. Natomiast samo
wdrożenie do gospodarki tego co inni wymyślili nie jest żadną
nauką,

a

czasem

jest

niedopuszczalną

patologią,

kiedy

myślicieli w samym wdrażaniu się pomija. A to u nas jest
niemal regułą.
Po co utrzymywać nadal system tytularny, upolityczniony,
nader osobliwy, zupełnie niezrozumiały dla naukowców –
szczególnie tych wybitnych -z innych krajów, blokujący w
działaniach

naukowych

młodych

potencjalnych

liderów

i

stanowiący barierę do powrotów liderów naukowych z Polonii
akademickiej ?
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O dominacji POPów w Polsce

Popi nigdy nie dominowali w Polsce, ale na wschodzie, gdzie
cerkiew miała spore wpływy, ich nie brakowało.
Ze wschodu wraz z Armią Czerwoną przybyli także inni POPi Pełniący Obowiązki Polaków – czyli niby-Polacy, czasem o
polskich korzeniach, o polskich nazwiskach, ale wykonujący
rozkazy/polecenia ze wschodu, z centrali sowieckiej. I oni w
tym

okresie

dominowali.

Byli

potrzebni

dla

łatwiejszego

zainstalowania systemu komunistycznego w Polsce i w części
im to się udało.
Nawet

po ogłoszeniu upadku systemu komunistycznego nie

brakowało

dla zmyłki Pełniących Obowiązki Polaków na

wysokich szczeblach,

reprezentujących jednak

interesy

niepolskie.

Takich POPów nie brakuje nadal - na stanowiskach włodarzy
miast,

w policji, w sądach, którzy np.
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stoją na straży

pomników

sowieckich

traktując

je

jako

Miejsca

Pamięci

Narodowej (bo napisy na nich głoszą – Za naszu sowietsku
rodinu ) i nakazują polskim dzieciom aby się nimi opiekowały.
Mimo

upadku

sowietyzacja
szczeblach

Związku

młodych
i

Sowieckiego

przez

rodzajach

takich

polskiej

dokonywana
POPów

na

administracji,

jest

różnych
także

edukacyjnej.
Trzeba przypomnieć, że wdrażanie systemu komunistycznego
zabezpieczały Podstawowe Organizacje Partyjne, rzec można komunistyczni POPi.
Ciekawe, że po ponad ćwierć

wieku po ogłoszeniu upadku

systemu komunistycznego na ogół nie zdołano zidentyfikować
składów POPów, a z

przeszukania internetu można by

wnioskować, że jeśli coś takiego było, to nie miało to
większego znaczenia, mimo że ponad 40 lat toto dominowało.
Widać to dobrze na uczelniach,
którzy

bo brak jest wykazów tych,

o wszystkim decydowali i niemal nikogo

to

nie

interesuje, IPN nie wyłączając.
Trudno się zresztą temu dziwić skoro na wzorcowej dla innych
polskiej uczelni nie zdołano nawet zidentyfikować w jej historii
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okresu zwanego komunistycznym (o takim okresie można
przeczytać nawet w kiepskich podręcznikach gimnazjalnych
czy licealnych !) – więc po co się tym interesować ?
Ja się interesuję, co nieco ujawniłem, ale w debacie (raczej jej
pozorach) nikt tego nie chce zauważyć – no bo czy ten kogo
POP

(i

nie

tylko)

wykluczyła

z

systemu

może

być

wiarygodny ?
Tak, tak, opinie POP i sukcesorów nadal dominują w sercach i
umysłach beneficjentów systemu, także historyków, nawet
tych związanych z IPN.
Nie bez przyczyny. To są efekty pracy

Pełniących Obowiązki

Profesorów, czyli takich POPów akademickich.
Podczas instalacji systemu prawdziwych profesorów było mało
– resztki tych ocalałych z czystek niemieckich i radzieckich.
Zresztą i tych jako nie nadających się na ogół do formowania
nowego

socjalistycznego

człowieka,

marginalizowano,

odsuwano od młodzieży, aby nie wpływali na nią negatywnie.
Ekspresowo produkowano natomiast Pełniących Obowiązki
Profesorów, z tych co przyszli ze wschodu z Armią Czerwoną i
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tych, którym zniewolenie Polski było miłe, lub uważali dla
siebie za korzystne.
Ci wprowadzili system dyscyplinowania młodych Polaków, aby
wyrastali na miłujących (niekoniecznie faktycznie) Wielkiego
Brata i przodowali w przodującej nauce socjalistycznej ( nie
mylić z nauką s. s.) i system ten utrzymał się do dnia
dzisiejszego i bronią go także ci, którzy deklarują postawę
antykomunistyczną/antysowiecką !
Produkcja Pełniących Obowiązki Profesorów wrastała podobnie
jak wzrastała wydajność z hektara, czy zużycie betonu na 1
mieszkańca, w czym osiągnęliśmy poziom czołówki światowej.
Po fazie tzw. transformacji produkcja POPów w systemie
akademickim
uczelniach

uległa

jeszcze

przyspieszeniu

tak,

liczba Pełniących Obowiązki Profesorów

że

na

zaczęła

przerastać liczbę asystentów, tak że nie ma już kto wypełniać
obowiązków edukacyjnych i badawczych.
Wszystko

się

Obowiązków

skupia

na

Profesorów

zapewnieniu
poprzez

płynnego

„pieszczenie”

Pełnienia
swoich

dożywotnich etatów ( na ogół wielu) i produkcję niepoliczalnej
już ilości dyplomów.
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Mimo to, a może właśnie dlatego POP nadal cieszą się
szczególnym prestiżem, mimo że od nauki światowej dzielą
nas lata świetlne.
Kto by ten stan rzeczy skrytykował, do wejścia na drogę
rzeczywistej ( a nie tylko werbalnej) dobrej zmiany namawiał,
ani chybi z systemu tak akademickiego, jak i społecznego,
zostanie wykluczony.
Podobno pensje profesorskie są u nas głodowe, nawet jak
profesorowie wyciągają rocznie i pól miliona. Niestety za takie
pieniądze akademiccy POPi nie są w stanie się wyżywić !
Jakoś nikt nie proponuje, aby do systemu włączyć tych co
zarabiają niewiele, np. jakąś połowę średniej krajowej, a mimo
to nie głodują,

a nawet do edukacji, czy nauki coś wnoszą,

czasem więcej od etatowo głodujących.
Niestety w naszym systemie Pełniący Obowiązki Profesorów
mają nadal dominować, bo zwolnienie ich z takiej dominacji to
by było odbierane jako zła zmiana !
Tak sądzą także Pełniący Obowiązki Patriotów, który przodków
mentalnych i moralnych

instalowano na ziemiach polskich
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wraz z instalacją systemu komunistycznego.
Instalatorów i ich miłośników nazwano patriotami, utworzono
Związek Patriotów Polskich, a tych co nie chcieli miłować
komunizmu,jego instalatorów, po prostu nazywano zdrajcami
ojczyzny, kolaborantami, faszystami

i kierowano na drogę

przyspieszonego schodzenia z tego 'patriotycznego' świata.
Po

transformacji

patriotyzmu

w

baloników, a

rozpoczęto
postaci

instalowanie

czekoladowego

orła

nowoczesnego
i

różowych

polską flagę wkładano w psie kupy ! Na

radosnych pochodach nowoczesnych patriotów flagę polską
nosił tylko przydrożny piesek.
Na królewskim Wawelu flaga przez lata nie powiewała, a na Al.
3 Maja nawet w święto 3 Maja do tej pory polskiej flagi nie
można dostrzec.
W patriotycznym Parku Jordana

flaga nie może łopotać na

maszcie, no chyba, że tymczasowo – w okresie odwilży na
okoliczność Światowych Dni Młodzieży.
Jak światowa młodzież opuści Kraków, ma nastąpić powrót do
krakowskiego grajdołka,
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odwilż się skończy, mimo że lato będzie nadal w pełni. Pełniący
Obowiązki Patriotów są w stanie zamrozić -nawet podczas
upałów - wszelkie uczucia patriotyczne.
Nie tak dawno powstał pomysł, aby lukę po ZPP zastąpić przez
KOD, który by walczył (podobnie zresztą jak ZPP)

z

'faszystami' bo noszącymi ( na pochodach i w sercu) hasła Bóg, Honor, Ojczyzna, o demokrację, poprzez zwalczanie tych,
co

demokratycznie

zabraniając

ujawniać

zostali

wybrani,

swoich

twarzy

o
i

brak
głosów,

cenzury

-

okładając

unijnymi flagami tych co mają inne zdanie i pokazują inne
obrazy.
No cóż,

oni po po prostu nie mogą słuchać tego co sami

mówią i nie mogą patrzeć na swoje gęby, ale jako Pełniący
Obowiązki, tym razem nowoczesnych Patriotów, nadal chcą
dominować.
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Łysa prawda o patologiach akademickich

Waldemar Łysiak niedawno na łamach Do Rzeczy [Remanenty
1 – nieżyciowość – nr 25/176 -2016] podjął problem łysej
prawdy akademickiej przez pryzmat własnej biografii.
To dobry sposób, aby dotrzeć do innej prawdy, do której wielu
historyków za żadne skarby dotrzeć nie chce. Znakomity
felietonista,

jak

pisze,

nosił

się

już

wcześniej

z

takim

remanentem, ale dopiero tekst o współczesnych patologiach
akademickich spowodował, że nacisnął na dziennikarski spust
strzelając w dziesiątkę.
To co pisze o patologiach akademickich swoich czasów w pełni
pokrywa

się

z

moją

wiedzą,

moimi

odczuciami,

moimi

przeżyciami. Nic dziwnego – w końcu to samo pokolenie, ten
sam kontekst systemowy, a środowisko akademickie choć nie
tożsame, to bliźniaczo podobne w swych zachowaniach w
systemie zniewolenia.
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Dobrze, że felietonista podniósł działania operacyjne wiodącej
siły narodu (POP PZPR) co dla historyków- beneficjentów
systemu, jakoś nie jest atrakcyjne, tak że do tej pory nie
znamy nawet struktur partyjnych i ich członków na uczelniach,
nie mówiąc o skutkach ich działalności.
Czy w ramach dobrej zmiany – coś się zmieni ?
Czy poznamy korzenie obecnego systemu akademickiego,
porażająco patologicznego ?
Z biografii felietonisty jasno wynika, że wykrywanie afer i
patologii akademickich kończy się na ogól tak samo –
wywaleniem akademickiej zakały, bo zagrażającej sprawnemu
funkcjonowaniu

patologicznego

systemu.

Znam

to

z

doświadczeń własnych, i nie tylko.
W takich sytuacjach często protestują studenci (ci, którzy
jeszcze nie robią kariery akademickiej) a nader rzadko
‚koledzy’ czy ‚autorytety’, nie mówiąc o tzw. związkach
zawodowych – solidarnych i zawodowo związanych z aparatem
decyzyjnym i zainteresowanych żywotnie (czasem dożywotnio)
w

ukrywaniu

prawdy

o

naturze
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stosowanych

środków

oczyszczających

środowisko

akademickie

z

elementu

niewygodnego.
Ale jest zastanawiające, że Waldemar Łysiak nie może wyjść
ze zdumienia z powodu długotrwałego istnienia podobnych
patologii akademickich. Od pół wieku nic się nie zmieniło.
A niby co miało się zmienić, skoro (niemal)wszyscy walczą i to
z sukcesem, aby wszystko pozostało po staremu ? I jest to
łysa prawda.
Prawdą natomiast nie jest to, że dziś funkcjonuje POMPA
(Polski Ośrodek Monitoringu Patologii Akademickich), bo nie
funkcjonuje.

Otóż postulat organizacji takiego ośrodka przedstawiłem przed
laty (2010)–
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Postulat organizacji Polskiego Ośrodka Monitoringu Patologii
Akademickich
(POMPA)https://nfaetyka.wordpress.com/2010/03/13/postulat
-organizacji-osrodka-monitoringu-patologii-akademickich/
pisząc m. in.„ Dla skutecznego zarządzania systemem nauki i
edukacji taki monitoring jest niezbędny i konieczne jest
wprowadzenie go do praktyki w jak najbliższym czasie. POMPA
zapewne by pomogła oczyścić środowisko akademickie z wielu
patologii. Ten postulat winien się znaleźć w strategii rozwoju
szkolnictwa wyższego.„

Niestety do strategii rozwoju szkolnictwa wyższego postulat
ten nie został wdrożony, stąd nie należy się dziwić, że i rozwój
nie nastąpił.
Wielu nawet twierdzi, że mamy w nauce regres, ale mimo
wznowienia prac nad reformowaniem systemu akademickiego
nadal o zainstalowaniu POMPY nic nie słychać.
Jeszcze w tym roku pisałem –„ Główna moja teza jest taka, że
po ekscesach wobec nauki w PRL nierozliczonych w III RP
[https://lustronauki.wordpress.com/],

a

w

kontynuowanych – wolność nauki trzeba odzyskać.
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części

Postulowany monitoring nie stanowi zagrożenia dla nauki, a
tylko winien być jedną z metod na drodze do przywrócenia
należytych

standardów

–

do

odzyskania

akademickiego

systemu wolności naukowej” – Instytut Wolności Naukowej,
czyli

stan

zagrożenia

dla

akademickiego

zniewolenia–

https://blogjw.wordpress.com/2016/05/09/instytut-wolnoscinaukowej-czyli-stan-zagrozenia-dla-akademickiegozniewolenia/

Znakomity felietonista wiedzę o POMPIE zaczerpnął zapewne z
moich tekstów (niestety o tym nie informuje), bo chyba nikt
inny tego tematu nie podejmował i wyszukiwarka GOOGLE nie
innego od mojego – nie wykazuje.
Ja monitoring patologii od lat prowadzę (obecnie na stronie
ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO
https://nfaetyka.wordpress.com/) ale to nie jest POMPA tylko
co najwyżej ‚pompka’, która żadną miarą nie jest w stanie
wypompować z systemu patologii akademickich, a co najwyżej
ich istnienie ujawnia.
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Winna

jednak

zainspirować

decydentów

do

instalacji

w

systemie POMPY wielkiej wydajności, adekwatnej do skali
patologii akademickich .
Jeśli taka POMPA nadal nie zostanie zainstalowana, to żadnej
dobrej zmiany nie zauważymy, ani w tym ani następnym
pokoleniu.
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