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Uniewinnienie niewinnego sukcesem sądu
dobrej zmiany, czyli pozytywne skutki mojej
działalności pro publico bono
Maj 1, 2018
Skazywanie niewinnych przez polskie sądy III RP, nawet na 25
lat

pozbawienia

wolności,

jest

faktem.

Uniewinnianie

przestępców, i to groźnych, oraz szkodliwych społecznie, jest
tak częste, że nie zawsze bulwersuje opinię publiczną. Większe
zainteresowanie budzi uniewinnianie sędziów, którzy kradną z
„roztargnienia”.
Nie bez przyczyny naprawa sądownictwa jest jednym z
kluczowych problemów do zrealizowania przez rząd „dobrej
zmiany”.
W krakowskich sądach nieco się zmieniło – niektórych sędziów
aresztowano, bo trudnili się działalnością przestępczą, innych
odwołano ze stanowisk. Te zmiany w ostatnich miesiącach
spowodowały, że moja apelacja od wyroku skazującego za
działalność pro publico bono była 3-krotnie odraczana, a i
czwarty termin został przesunięty, co prawda tylko o jeden
dzień, a to ze względu na zbyt duże zainteresowanie opinii
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publicznej. Mimo rozbudowy gmachów sądowych w ostatnich
latach, sąd na rozprawie 26 kwietnia nie był w stanie znaleźć
większej

sali

zdolnej

pomieścić

weteranów

opozycji

antykomunistycznej i media społecznościowe.
Ostatecznie rozprawa odbyła się w godzinach rannych dnia
następnego (27 kwietnia) co spowodowało nieco zmniejszoną
frekwencję

zainteresowanych,

ale

przeniesienie

rozprawy

chyba dla jej wyniku było korzystne.
Sąd miał dodatkowy czas na przemyślenie sprawy i ostatecznie
podjął decyzje o uniewinnieniu niewinnego, co nie jest tak
częstym zwyczajem polskich sądów.
Wyrok uniewinniający winien ostudzić zapał skazywania
opozycjonistów za niewinność a szczególnie niezależnych
dziennikarzy działających na rzecz dobra publicznego, w tym i
samych sądów.
Z mojej roboty dziennikarskiej prowadzonej społecznie, bez
gratyfikacji, nieraz polskie sądy korzystały bezpłatnie, a moje
filmy nieraz uchroniły fałszywie oskarżonych od skazania .
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Sądy i inne organy władzy państwowej jakoś są mniej sprawne,
a i mniej zainteresowane w rejestrowaniu rzeczywistości, co
prowadzi do wyrządzania wielu szkód społecznych, dotkliwych
szczególnie dla uczciwych obywateli.
Moja działalność społeczna widocznie budziła zaniepokojenie
sądów, bo pokazuje jakie są one naprawdę, czego sądy na
ogół nie chcą wiedzieć, a przede wszystkim nie chcą aby inni
mogli to obejrzeć.
Sądy

zamiast

prawdę

ujawniać

dążą

do

jej

utajniania, wzorując się zapewne na metodach stosowanych
na uniwersytetach formujących prawników polskich sądów,
którzy nieraz są zatrudniani i tu i tu – tzn. i w sądach i na
uczelniach , co powoduje przenikanie się obu nadzwyczajnych
kast

–

kasty

sędziowskiej

i

kasty

akademickiej.

[https://blogjw.wordpress.com/2017/11/04/nadzwyczajnekasty-w-togach/]
W mojej sprawie zastosowano znaną bolszewicką metodę –
dajcie nam człowieka a paragraf się znajdzie.
Niewygodnego

człowieka

dano

–

paragraf

się

znalazł. Choć nie wiadomo kto dał ? Wiadomo, że zostałem
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zidentyfikowany

„obrazowo”

za

[pomocą

znanego

zdjęcia

internetowego – człowiek w kapeluszu) a „adresowo” na
podstawie umieszczonego w internecie listu do rektora i
Senatu

UJ

https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-

jozefa-wieczorka/,
zorganizowanej

obrazującego

grupy

przestępczej

słowem

ekscesy

realizującej

dyrektywy

związku przestępczego o charakterze zbrojnym podczas wojny
jaruzelsko-polskiej, ale prokuratura z urzędu, ani sądy, tymi
ekscesami przez dziesiątki już lat nie chciały się zainteresować.
Na rozprawach niższej instancji (sąd rejonowy] prokurator co
prawda stwierdzał, że niczego tajnego nie ujawniłem, nie
zdradziłem żadnej tajemnicy, nic nie zarobiłem, ale paragraf
jest [co prawda nie wiadomo dlaczego] i trzeba mnie skazać.
Sąd skazywał, bo słyszał na ujawnionym przez mnie filmie, to
co mówił ktoś inny i to poza salą sądową, ale nawet tego
‚innego’ na tą okoliczność nie indagował. Winno to się znaleźć
w

podręcznikach

prawa,

jako

przykład

uzasadnienia

skazywania ludzi niewinnych.
Zastosowano
dowodów

winy

zasadę
i

nawet

domniemania
ich

kafkowski.
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nie

winy,

szukano.

nie

Proces

mając
iście

Sąd pomylił mnie z przedmiotem -kamerą, która rzecz jasna
słyszała inaczej i więcej niż ja, bo mnie na sali, gdzie ten
przedmiot się znajdował – nie było.
Przedmiotowe traktowanie obywateli przed sądy nie
jest żadnym wyjątkiem. Zresztą i przed 20 niemal laty,

z

takim, a nawet o wiele gorszym traktowaniem przez sąd
krakowski się spotkałem, kiedy chciałem poznać autorów
ekscesów

wojny

jaruzelsko-polskiej

na

Uniwersytecie

Jagiellońskim, łudząc się możliwością unieważnienia ‚wilczego
biletu’, w który mnie zaopatrzono,

na okres – jak się

okazuje – dożywotniego wygnania z murów uczelni.
Niewygodny i stanowiący zagrożenie dla patologicznego
uniwersytetu (dla nadzwyczajnej kasty akademickiej)
po latach stał się niewygodny i stanowiący zagrożenie
dla sądów [dla nadzwyczajnej kasty sądowej].
Ten

wyrok

uniewinniający

jest

szczególnie

ważny

dla

dziennikarzy obywatelskich pełniących ważną rolę dla naprawy
państwa, w tym sądownictwa.
W

państwie

cenić,

a

prawa
nie

takich

dziennikarzy

skazywać,

winno

„grillowac”

się

latami.

[m.in. https://blogjw.wordpress.com/2017/05/16/skazany-zadzialalnosc-pro-publico-
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bono/,

https://blogjw.wordpress.com/2018/01/03/uzupelnieni

e-apelacji-od-niesprawiedliwosci-sadowej/ ].
Paradoksalnie sam fakt przeprowadzenia takiego absurdalnego
procesu świadczy pozytywnie o mojej działalności. Widać, że
niezależne

obywatelskie,

media,

budzą

strach

wśród

nadzwyczajnych kast.
Mimo kilkuletniego sądowego molestowania swojej działalności
nie zaprzestałem, ale dobrze by było, aby sądy zaprzestały
molestowania niezależnych, obywatelskich dziennikarzy
działających

pro

publico

bono

na

rzecz

naprawy

sądownictwa.
Może ten wyrok do takiej zmiany się przyczyni. Jeśli tak, to
będzie to dobra zmiana oczekiwana przez obywateli.
Na dobrą zmianę ‚akademicką’ do tej pory się nie zanosi.
Nie

mam

co

liczyć

na

uniewinnienie,

mimo

wyroku

akademickiego, jak się okazuje – dożywotniego, za niewinność,
nie

podlegającego

władzy

sądowniczej,

a

jedynie

autonomicznej kaście akademickiej kontynuującej tradycje
czerwonego
prawdy,

lecz

uniwersytetu
na

opartego

fundamentach‚kupy
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nie

na

fundamentach

wojewódzkiej’

[Kupa

wojewódzka miarą poziomu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Nie
mam

kwalifikacji

na

etat

szambowego

https://blogjw.wordpress.com/2018/03/12/nie-mamkwalifikacji-na-etat-szambowego/ ]
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Mityczny związek
Maj 8, 2018
Czyżby istniał związek przyczynowy
między śmiercią studenta UJ – Stanisława Pyjasa
a śmiercią rektora UJ Mieczysława Karasia ?
W kwietniowym numerze Kuriera Wnet ukazał się list p.
Jadwigi Wronicz ‚ O profesorze Karasiu’ w którym autorka broni
dobrego imienia b. rektora UJ Mieczysława Karasia w niezbyt
korzystnym świetle przedstawionego w pamiętniku prof. Karola
Estreichera cytowanym przeze mnie w artykule ‚Dezubeklizacja
uczelni‚ [ Kurier Wnet z marca 2018 r.]
Rektor Karaś zdaniem Karola Estreichera usiłował zamienić
Uniwersytet Jagielloński w Instytut Propagandowy Polskich
Komunistów. Co moim zdaniem w niemałym stopniu się udało i
skutki tego są odczuwalne do dnia dzisiejszego. [ UJ za rektora
Mieczysława
Jagiellońskiego

Karasia,
w

czyli
Instytut

Komunistów.

zamiana

Uniwersytetu

Propagandowy

Polskich
–
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https://lustronauki.wordpress.com/2009/11/14/uj-za-rektoramieczyslawa-karasia/ ].
Z rektorem Karasiem miałem jedyny osobisty kontakt podczas
milczącej wizyty rektora na okoliczność

‚gospodarskiego’

posiedzenia Senatu UJ [1975 ?) w moim doktoranckim pokoju
na Oleandrach 2 ( Instytut Nauk Geologicznych UJ).
Faktem jest jednak, że rektor Karaś podczas swojej kadencji
pozbawił mnie miejsca w Nowym Żaczku ( akademik z
miejscami dla doktorantów] czego nie odbierałem jako przejaw
bezinteresownej życzliwości ze strony rektora – z której
podobno rektor był znany w opinii p. Jadwigi Wronicz, lecz jako
dotkliwą dla

mnie

decyzję

administracyjną w końcowym

okresie realizowania pracy doktorskiej. Nie wiem jak dla
polonistów, ale dla geologów kawałek pokoju do mieszkania się
przydaje. Wynajmowanie pokoju na mieście i to w Krakowie, to
dla kieszeni doktoranta stanowiło poważny problem.
Moje – tj. młodego wówczas człowieka, dopiero zaczynającego
pracę na UJ – widzenie sytuacji na UJ w połowie lat 70-tych
ubiegłego

wieku,

Wypadków

prof.

było
Karola

zbliżone

do

Estreichera,

wiekowego i doświadczonego.

12

opisów

w

człowieka

Dzienniku
wówczas

Najbardziej mnie jednak zaintrygowała opinia czytelniczki, że
między śmiercią Stanisława Pyjasa a śmiercią rektora UJ ( w
wieku 53 lat) zachodzi związek przyczynowy.
Autorska listu twierdzi, że rektor M. Karaś okazał się życzliwy
dla

studentów

–

kolegów

Pyjasa

udostępniając

im

uniwersytecki autobus na pogrzeb zamordowanego kolegi, co
spowodowało wezwanie do KC PZPR – po czym wkrótce zmarł
w Rabce.
Czy ta sprawa była jakoś badana w licznych śledztwach na
okoliczność śmierci Stanisława Pyjasa i zjawisk towarzyszących
autorka listu nie pisze.
Sugeruje, że jakieś wydarzenia w KC PZPR na tle śmierci
Pyjasa miały wpływ na jego przedwczesną śmierć.
Mieczysław Karaś zmarł nagle 10 sierpnia 1977, czyli jednak
kilka miesięcy po śmierci Stanisława Pyjasa, ale kilka tygodni
po tajemniczej śmierci Stanisława Pietraszki, który jako ostatni
widział

swojego

przyjaciela

Stanisława

Pyjasa

żywego

i

sporządził portret pamięciowy prawdopodobnego zabójcy i
który

według

wszelkich
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poszlak

został

zamordowany. https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw
_Pyjas
Ten postulowany przez czytelniczkę związek przyczynowy
między śmiercią Mieczysława Karasia a śmiercią Stanisława
Pyjasa raczej jest mityczny.
Corocznie w Krakowie 7 maja w kolejne rocznice śmierci
Stanisława Pyjasa pod tablicą Jego pamięci, na ul. Szewskiej 7,
odbywają

się

spotkania

antykomunistycznej,

co

jego

w

przyjaciół

ostatnich

[ostatnie

latach

i

opozycji

dokumentuję,

spotkanie

–

https://niezlomnym.wordpress.com/2018/05/07/41-rocznicasmierci-stanislawa-pyjasa/]ale

nikt

rektora

Mieczysława

Karasia na tę okoliczność nie wspomina.
Ulica im Mieczysława Karasia ( obecnie Romana Ingardena) w
Krakowie została zdekomunizowana już u zarania III RP, co
chyba winno dawać nieco do myślenia w okresie trudnego
procesu dekomunizacji przestrzeni publicznej po niemal 30latach od medialnego obalenia komunizmu.
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Polska flaga na polskie drogi ! Postulat obywatelski na
100-lecie odzyskania Niepodległości
Maj 11, 2018
Podczas krótkiego pobytu w Czechach na Uroczystości 73.
rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w
Holiszowie

przez

Brygadę

Świętokrzyską

Narodowych

Sił

Zbrojnych jechaliśmy od Cieszyna przez Brno-Pragę – Pilzno –
Holiszów i z powrotem, mijając po drodze setki billboardów
[obustronnych] rozmieszczonych wzdłuż drogi.
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To piękna sprawa. Naprawdę robi wrażenie.

Czy nie można by na 100 lecie odzyskania niepodległości
wzdłuż ważniejszych polskich dróg, szczególnie na szlakach
wiodących do odzyskania niepodległości poumieszczać
billboardy z polską flagą ? A może także z wizerunkami Ojców
Polskiej Niepodległości ?
Koszty by były, ale odzyskanie Niepodległości przed 100-laty
kosztowało więcej. Niestety w III RP jakoś Niepodległość mało
jest ceniona, także Polska Flaga.
W Święto Flagi 2 Maja w Krakowie pobity został rekord
długości polskiej Flagi – piękna sprawa,
[https://wkrakowie2018.wordpress.com/2018/05/02/najdluzsz
a-bialo-czerwona/ ]
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ale jednocześnie wzdłuż Alei 3 Maja nie było żadnej flagi ! ( tak
było i w ostatnich latach). Przygnębiający widok.
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Na budynku Collegium Novum flaga była, ale słabo
eksponowana -w towarzystwie flagi unijnej i uniwersyteckiej



co jakoś przypominało parytety flagowe z czasów PRL, z
którym utrzymano ciągłość prawną i mentalną.


Co więcej, nie tak dawno najstarszy polski uniwersytet gościł, i
to w murach Audytorium Maximum, niejakiego Kubę
Wojewódzkiego znanego z ekscesów wkładania polskiej flagi w
psie kupy – ręce i nogi
opadają.[ https://blogjw.wordpress.com/2018/03/12/niemam-kwalifikacji-na-etat-szambowego/]
W Parku Jordana gdzie na 2-3 Maja każdego roku można
podziwiać las polskich flag.
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w drastycznym kontraście z przylegającą Al. 3-Maja z trudem
udało się zainstalować maszt z polską flagą łopoczącą wśród
Galerii Wielkich Polaków XX Wieku, która to galeria jest
przedmiotem nieustannych ataków aktywistów anty-polskich,
radnych Królewskiego Miasta Krakowa nie wyłączając.
Rozmieszczenie wzdłuż polskich dróg billboardów z polską
flagą w roku 100- lecia odzyskania Niepodległości byłoby
pięknym akcentem tej rocznicy i dowodem na to, że na
terytorium Polski żyją jeszcze Polacy, którzy sobie odzyskanie
Niepodległości cenią i chcieliby ją utrzymać na zawsze.
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Józef Wieczorek uniewinniony !
– Relacja Elżbiety Serafin z rozprawy apelacyjnej
Maj 14,

2018
Otrzymałem od zawsze solidarnej z krzywdzonymi Eli Serafin
cenny materiał dziennikarski [ tekst, zdjęcia i wideo]

o

rozprawie apelacyjnej, na której zostałem uniewinniony od
absurdalnych zarzutów.

Dobra robota pro publico bono i mam

nadzieję, że ani ONA , ani inny dziennikarz społecznościowy
za to co robi dla dobra wspólnego nie będzie więcej sądzony i
karany.
Piękne dzięki tak dla Eli, jak i wszystkich, którzy mnie w tym
procesie wspierali. Zamieszczam materiał, który winien dawać
wiele

do

myślenia

zarówno
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prokuratorom,

sądom,

jak

i

NASZYM,

przecież

nie zawsze solidarnymi z tymi w potrzebie, a

SOLIDARNOŚĆ

zawsze

zwycięża,

przynajmniej

moralnie.
Cześć i Chwała SOLIDARNYM !
Józef Wieczorek

♥
Rozprawa apelacyjna dziennikarza – Józef Wieczorek
uniewinniony!
Elżbieta Serafin
27 kwietnia 2017 roku sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie
Przemysław Wypych wydał wyrok na niezależnego dziennikarza
Józefa Wieczorka za udostępnienie na platformie YouTube
nagrania z niejawnej rozprawy, uznając go winnym i nałożył na
niego

karę

finansową.

Obrońca,

mecenas

Konrad

Firlej

zapowiedział, że złoży apelację do sądu wyższej instancji. I
złożył, lecz dziennikarz musiał czekać dokładnie rok, by
wreszcie rozprawa się odbyła. 4-krotnie zmieniano termin. A
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tymczasem

w

Sądzie

Apelacyjnym

w

Krakowie

trwały

aresztowania urzędników z powodu odkrytej afery korupcyjnej.
26 kwietnia 2018 roku spotkaliśmy się w Sądzie Okręgowym w
Krakowie

na

rozprawie

apelacyjnej.

Jednak

sala,

którą

przydzielono była zbyt mała, by pomieścić licznie przybyłą
publiczność zainteresowaną sprawą dziennikarza, społecznika,
wielkiego patrioty, który od lat pracuje pro publico bono
dokumentując ważne wydarzenia.
Film, który udostępnił na YouTube, za który jest ciągany po
sądach dotyczył Adama Słomki i pokazywał przebieg rozprawy
apelacyjnej wniesionej przez prokuraturę, która nie zgadzała
się z wyrokiem sądu, który uniewinnił od ciężkiego zarzutu –
namawiania gangsterów do zabójstwa sędziego – kandydata
na prezydenta RP Adama Słomkę.
Nie wiemy dlaczego, mimo protestów Adama Słomki sędzia
usunęła wtedy publiczność z sali i próbowała utajnić proces,
lecz po jego naleganiach pozwoliła mu rejestrować kamerą
przebieg rozprawy. Dobrze się stało, że Józef Wieczorek to
pokazał, bo to jest bardzo ważny dokument obrazujący
zachowanie tych, którzy uważają się za lepszą kastę – widać
tam ich ignorancję, lekceważenie ludzi.
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Podczas rozprawy apelacyjnej 26 kwietnia 2018 roku obrońca
oskarżonego

dziennikarza Konrad Firlej złożył wniosek

przeniesienie

rozprawy

do

większej sali,

ze względu

o
na

szacunek dla licznie zgromadzonej publiczności, żeby w sposób
godny, cywilizowany wysłuchiwać wystąpień również i sądu, i
prokuratora.

Sędzia

uwzględniła

wniosek

i

zarządziła

półgodzinną przerwę, by znaleźć odpowiednią salę. Jednak tak
dużej sali, by pomieściła te 40 – 50 osób w tym dniu już nie
było i rozprawę przeniesiono na dzień następny.
Pod

budynkiem

wspomniał

jak

sądu

Adam

doszło

do

Słomka

tej

(KPN

rozprawy,

–

Niezłomni)

tego

sądu

nad

dziennikarzem. Józef Wieczorek stwierdził, że było to czwarte
podejście do tej rozprawy z winy sądu, poprzednie 3 się nie
odbyły,

były

terminem

przekładane,

sędzia

zaczynała

przewidziana

na

dodatkowych

świadków,

odwołania

od

1.45

tamtego

kilkustronicowa,

zawsze

moja

przed

chorować.

minut.

Nie

apelacja

kilkunastu,

Rozprawa

było

prawdopodobnie
wyroku,

wyznaczonym
była

wyznaczonych

będzie

czytanie

adwokata

Centrum

była

Monitoringu

Wolności Prasy też napisało swój protest wobec tamtego
wyroku, nie wiem jaki będzie wyrok, trudno go przewidzieć –
mówił dziennikarz.
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27 kwietnia 2018 roku sędzia Urszula Gubernat odczytała
wyrok Sądu Rejonowego,
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w którym sędzia Przemysław Wypych skazał dziennikarza na
karę grzywny za udostępnienie na YouTube nagrania z procesu,
po czym oznajmiła, że wyrok został zaskarżony w całości na
korzyść

oskarżonego

przez

jego

obrońcę.

Odczytała

też

apelację Józefa Wieczorka z 4 lipca 2017 roku, który prosił o
uchylenie wyroku i przekazanie rozprawy do ponownego
rozpoznania,

a

także

pismo

Stowarzyszenia

Dziennikarzy

Polskich w Warszawie z 22 marca 2018 roku popierające w
pełni apelację wniesioną przez obrońcę oskarżonego.
Obrońca dziennikarza, mecenas Konrad Firlej,

zwrócił uwagę na sposób w jaki oceniał dowody w sprawie
sędzia Sądu Rejonowego Przemysław Wypych. Stwierdził, że
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niezbędne będzie wrócić do genezy samego postępowania i
odnieść się do sprawy z 13 marca 2015 roku, kiedy przed
Sądem Okręgowym zawisła sprawa odwoławcza.
Sędzia usunęła wtedy publiczność z sali, mówiąc, że rozprawa
będzie niejawna, nie informując ludzi należycie na jakiej
podstawie i dlaczego to robi. Zacytował zdanie z uzasadnienia
wyroku

sędziego

Wypycha,

że

sędzia

(13

marca

2015)

powiadomiła publiczność, że rozprawa będzie prowadzona z
wyłączeniem jawności mówiąc tylko, że rozprawa odbywa się
niejawnie na podstawie artykułu 357 paragraf 2 kpk. Konrad
Firlej odczytał ten artykuł, po czym stwierdził, że „tutaj na tym
etapie Sąd Okręgowy tylko informował, nie uchylił tu jawności,
tylko informował na podstawie tego przepisu, który należy
rozumieć ściśle, precyzyjnie

kto może filmować czy nie

filmować”.
Sprawa ta z 13 marca 2015 roku odbywała się na skutek
zaskarżenia

przez

prokuraturę

wyroku

uniewinniającego

Adama Słomkę. A oskarżono go o to, że niby miał namawiać
bandytów z grupy „Krakowiaka” do napaści na sędziego.
Słomka był tą osobą, którego dobre imię na podstawie
przepisów

dotyczących

uchylenia

jawności

powinno

być

chronione, a Sąd Rejonowy zarzuca tutaj w uzasadnieniu, że
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oskarżony, pan Wieczorek był pod negatywnym wpływem
działania pana Słomki.
Publiczność zareagowała na to śmiechem. Mecenas Firlej
wskazuje jak sędzia subiektywnie, dowolnie oceniał dowody.
Zwrócił uwagę na zachowanie prokuratury, która zaskarżyła
wyrok uniewinniający Adama Słomkę, a sąd nie uwzględnił
tego, że Adam Słomka domagał się, by rozprawa była jawna i
że nie obawiał się, że zostanie naruszone jego dobre imię,
cześć czy jakieś inne dobra osobiste.
Obrońca stwierdził, że prokuratura powinna działać w interesie
publicznym, czyli nie tylko w interesie wymiaru sprawiedliwości,
ale także ludzi, którzy stoją po drugiej stronie prokuratora, a
prokurator jest nie tylko po to, żeby żądać ukarania, jest
również od tego, żeby już na etapie postępowania oceniał
stopień szkodliwości społecznej i tam, kiedy szkodliwości
społecznej obiektywnie nie można się dopatrzyć, to po prostu
trzeba odstąpić.
Ale sprawa zapoczątkowana przez prokuraturę dotyczy czegoś
innego dzisiaj, dotyczy wolności słowa, dostępu do informacji,
tu chodzi o pewną zasadę: wolno czy nie wolno. Zaznaczył, że
trzeba zweryfikować praktyki co do stosowania artykułów
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mówiących o uchyleniu jawności postępowania, co według
niego jest najważniejszą sprawą w tym postępowaniu, a dziś
przede

wszystkim

należy

mówić

o

faktach,

o

tym

czy

dziennikarz miał dobry słuch, słyszał czy nie, bo tu dowody
przemawiają jednoznacznie za panem Wieczorkiem – nie
słyszał.
Udostępnienie tego filmu z 2015 roku nie wywołało żadnych
negatywnych skutków, a wszystkie wątpliwości tłumaczy się na
korzyść oskarżonego. Należy wnosić tak jak w apelacji o
uniewinnienie w całości w miarę uchylenia wyroków i tak jak w
apelacji, tam wnosiłem na piśmie, poza tym rozszerzam
jeszcze

o

wniosek

o

opłacenie

kosztów

zastępstwa

procesowego obrony za pierwszą i drugą instancję – zakończył
swoją wypowiedź obrońca dziennikarza. Dostał gromkie brawa.
Prokurator Bogdan Świątkowski
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uważa, że skoro dziennikarz Józef Wieczorek jest fachowcem
to,

cytuję:

”

…wyłączenie

jawności

rozprawy

dla

pana

Wieczorka jest jednoznaczne z konsekwencjami związanymi z
tym, że będzie ujawnione to, co na sali z wyłączeniem
jawności się wydarzyło”. W pełni zgadza się ze wszystkim, co
zasądził sędzia Przemysław Wypych, dziennikarz jest winny,
musi ponieść karę, wszystko w przepisach mu się zgadza,
prosi sąd, by utrzymał wyrok w mocy i nie uwzględnił apelacji.
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I znów prokurator się nie wysilił, nie sięgnął uczciwie do dna
całej sprawy.
Mecenas Firlej tłumaczy mu, że nikt świadomie nie będzie
naruszał przepisów, zwłaszcza taka osoba jak doktor Józef
Wieczorek i skoro doktor Wieczorek umieścił to na YouTube, to
znaczy, że działał ze świadomością, że nie narusza żadnego
przepisu, bo jawność nie była uchylona skutecznie wobec
niego. A jeśli film był tak niebezpieczny, tak karygodny, to co
prokuratura zrobiła, żeby domagać się zniesienia tej informacji?
Nic. Ani sąd ani prokuratura nie starali się, by usunąć tę
informację z YouTube. Prokuratura tu nie widziała nic złego, nic
niebezpiecznego, żadnej szkodliwości społecznej.
Oskarżony

dziennikarz

Józef

Wieczorek

oznajmił,

że

proces, gdzie został uznany za winnego prowadzony był
według dawnych komunistycznych zasad, czyli dajcie mi
człowieka, a paragraf się znajdzie.
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My obserwatorzy to widzimy. Zarówno sędzia Wypych jak i
prokurator tak działają.
Józef Wieczorek twierdzi, że chodziło tu o skazanie właśnie
jego, a nie wykazanie winy, bo widać to po niechlujstwie,
lekceważeniu faktów z tamtej strony.
Sąd ignorował to, że to inna osoba nagrała, inna umieściła, a
inna jest właścicielem YouTube, do którego ani prokuratura ani
sąd nie zwrócili się o usunięcie tego filmu.
Zwrócił też uwagę na to, że to sądy łamiąc podstawowe zasady
bardzo często korzystają z jego filmów, nigdy nie pytając go o
pozwolenie,

nigdy

nie

proponując

jakiejś

opłaty,

choć

niemieckiemu właścicielowi filmu, filmu antypolskiego „Nasi
ojcowie, nasze matki” zapłacono za wyświetlanie go w czasie
procesu.
Polski dziennikarz, społecznik, którego filmy będąc często
dowodami w sprawie ratują ludziom życie jest lekceważony,
ignorowany i ciągany po sądach, a sądy nie rozumieją jak
wielkie pozytywne znaczenie miało to, że ten film można do
dziś na YouTube zobaczyć.
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W tamtym procesie z 13 marca 2015 roku Adam Słomka
wielokrotnie domagał się, że chce jawnego procesu i tylko
dzięki temu, że film został opublikowany jest na to dowodem.
Józef

Wieczorek

wspomniał,

że

zachowanie

wymiaru

niesprawiedliwości budzi konsternację, ale i oburzenie zarówno
całego społeczeństwa jak i fachowców, którzy monitorują.
Centrum Monitoringu Wolności Prasy też wystosowało protesty.
My jesteśmy mediami społecznymi – mówił – i czasem bez
tych mediów nie byłoby dokumentu, rola tych mediów jest
czasem ważniejsza niż mediów publicznych.
Ten cały proces rozumie jako uderzenie właśnie w te media
społeczne.
Krzysztof Bzdyl, który reprezentował na sali Porozumienie
Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych stwierdził, że
oskarżonym jest osoba uczciwa, społecznik, który wszystko
robi dla dobra publicznego, dzięki niemu mamy lepszy i
dokładniejszy obraz tego, co się w Polsce dzieje.
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A na tych rozprawach widać jak z uczciwego obywatela w
łatwy sposób zrobić przestępcę, jak sędziowie manipulują
prawem, bo raz powołują się na Konstytucję, innym razem
mówią, że nie jest ważna, że mają ustawy, Kodeks Karny i
Kodeks

Postępowania

Karnego

i

według

tego

prowadzą

rozprawy.
Mówił, że wymiar sprawiedliwości powinien być transparentny,
a

pokazywanie

spraw

sądowych

służy

wymiarowi

sprawiedliwości, sędziowie nie powinni się wstydzić tego jak
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prowadzą rozprawę. Na procesie Adama Słomki był mężem
zaufania i dokładnie widział jak zachowywała się sędzia, jak
kazała ludziom opuścić salę i jak w końcu pozwoliła Adamowi
Słomce

filmować

tamten

proces

By usunąć publiczność z sali wezwała ileś plutonów policji i jak
zauważył, takie zachowanie się sędziów wzbudza podejrzenie,
że sędzia może chce coś ukryć, traci wiarygodność.
Kiedy podczas rozprawy Józefa Wieczorka ten „tajny” film
kilkadziesiąt osób oglądało na korytarzu sądu, nikt ani sędzia,
ani żaden urzędnik nie potraktował tego jako przestępstwo, a
oglądających jako przestępców.
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Stwierdził też, że dzięki temu, że Józef Wieczorek filmuje
uroczystości patriotyczne ludzie są patriotami, mają więcej
wiedzy o tym jak działa państwo polskie, jak działa wymiar
sprawiedliwości i należałoby mu tu podziękować i może jakby
prokuratura musiała płacić za stracony przez nas wszystkich
czas i ze swojej pensji prokurator, to mielibyśmy wymiar
sprawiedliwości, z którego ludzie by się cieszyli.
Nastąpiła przerwa w rozprawie, po której sędzia odczytała
treść wyroku:
„Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w
Krakowie po rozpoznaniu dzisiejszym sprawy Józefa Wieczorka
oskarżonego

o

przestępstwo

z

artykułu

241

paragraf

2

Kodeksu Karnego na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę
oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Krowodrzy

w

Krakowie

z

dnia

27

kwietnia

2017

roku,

sygnatura akt 2k360/16/k, na zasadzie artykułu 437 paragraf
1 kpk zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że na
podstawie artykułu 414 par. 1 kpk w związku z artykułem 17
punkt 2 kpk oraz artykułem 632 punkt 2 kpk uniewinnia
oskarżonego Józefa Wieczorka od przypisanego mu w
wyroku czynu, tj. ustęp z art. 241 par. 2 kk. Kosztami procesu
za obie instancje obciąża Skarb Państwa. Zasądza od Skarbu
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Państwa na rzecz oskarżonego Józefa Wieczorka kwotę 840
złotych z tytułu zwrotu wydatków związanych z udziałem jego
obrońcy z wyboru w postępowaniu przed sądem drugiej
instancji”.
Na sali rozległy się oklaski. Potem słuchaliśmy długiego
uzasadnienia, którego tylko ważniejszy fragment zacytuję:
„Analiza

zgromadzonych

w

sprawie

dowodów

wyraźnie

wskazuje, iż przewodnicząca składu orzekającego przeoczyła
pouczenie o skutkach niedopełnienia obowiązku zachowania w
tajemnicy okoliczności ujawnionych na rozprawie toczącej się z
wyłączeniem jawności, w tym odpowiedzialności karnej z art.
241 par. 2 kk. Zatem nie wydaje się za trafny pogląd sądu
orzekającego, że osoby z grona publiczności, w tym oskarżony
Józef

Wieczorek,

winny

mieć

świadomość

konsekwencji

prawnych prowadzenia rozprawy z wyłączeniem jawności.
Wątpliwości w tym zakresie wynikają także z faktu, na który
wskazuje w swoich wyjaśnieniach oskarżony Józef Wieczorek –
wyrażenia przez sąd zgody na nagrywanie przez oskarżonego
Adama Słomkę przebiegu rozprawy z wyłączeniem jawności,
mimo podjętej wcześniej w tym przedmiocie decyzji odmownej,
co upewniło go o legalności rejestracji i braku przeciwwskazań
do publikacji nagrania.
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Sąd

Rejonowy

Wieczorek

zaniechał

miał

zbadania

świadomość

czy

oskarżony

odpowiedzialności

Józef
karnej,

albowiem jak wynika z uzasadnienia wyroku przyjął a priori, iż
wiedzę

taką

posiadał

z

racji

wykonywanego

zawodu

dziennikarza.
Reasumując, w okolicznościach niniejszej sprawy kluczowym
zagadnieniem

dla

rozstrzygnięcia

kwestii

przypisania

oskarżonemu odpowiedzialności karnej była jego nieobecność
podczas

wygłaszania

przez

przewodniczącą

składu

orzekającego pouczenia.
Sąd

Odwoławczy

wskazuje,

iż

zgodnie

z

art.

362

kpk

przewodniczący poucza obecnych o obowiązku zachowania w
tajemnicy okoliczności ujawnionych na rozprawie toczącej się z
wyłączeniem jawności i uprzedza o skutkach niedopełnienia
tego obowiązku.
Wbrew stanowisku sądu pierwszej instancji należy stwierdzić,
że sam stan świadomości niejawności rozprawy istniejący po
stronie oskarżonego nie może automatycznie prowadzić do
wniosku,

że

oskarżony

świadom
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był

także

karalności

rozpowszechniania publicznie wiadomości z rozprawy sądowej
prowadzonej z wyłączeniem jawności.
Wyrok jest prawomocny. Nie podlega zaskarżeniu w drodze
zwykłych

środków

„.
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odwoławczych

Po rozprawie, wreszcie uniewinniony dziennikarz Józef
Wieczorek zwrócił uwagę na to, że znów był problem ze
słyszalnością na sali, dotarło do niego, że został uniewinniony,
ale czeka teraz na pisemne uzasadnienie sędzi, bo to ma
znaczenie

dla

poznania

całego

procesu

w

jaki

sposób

funkcjonuje ten system sprawiedliwości, bo to co się działo na
poziomie Sądu Rejonowego to był skandal, to były rozprawy
prowadzone zgodnie z systemem obowiązującym w systemie
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komunistycznym

Problem jest taki, że sprawa dotyczy mediów, które obejmuje
również np. prawo prasowe, o czym nie wszyscy wiedzą, że
prawo prasowe pochodzi z roku 1984, czyli głęboko w czasach
PRL, w czasach de facto wojny jaruzelsko – polskiej.
Trzeba o tym pamiętać, że rok 1984 to było zaostrzanie prawa
po zniesieniu formalnego stanu wojennego, bo miało zastąpić
powiedzmy te wycofywane czołgi i transportery opancerzone.
Natomiast do dnia dzisiejszego to prawo obowiązuje (…) i w
tym prawie prasowym w jednym paragrafie mamy zgodność z
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Konstytucją RP, a w drugim – z Konstytucją PRL, więc z którym
to prawem i z którą Konstytucją jest to zgodne.
To jest poważny problem, który powinien być publicznie
nagłaśniany, również przez dziennikarzy, nie tylko takich jak
my.(…)
W całym procesie było wiele problemów, które wymagają
refleksji, obrobienia, ale też przekazania społeczeństwu, żeby
wiedziało jak wygląda praca sędziów, prokuratorów, dzięki
którym każdy człowiek, szczególnie ten, który robi pro publico
bono jest narażony na tego rodzaju sytuacje, również na
skazywanie, de facto jest zdegradowany, nie ma go w
przestrzeni publicznej, staje się też przez takie skazywanie dla
niektórych ludzi niewiarygodny.
Dodał też, że ze względu na wiele aspektów prawnych chciałby,
żeby dotarło to też do tych, którzy tworzą prawo, do tych,
którzy chcą naprawiać to prawo.
W wielu przypadkach możemy powiedzieć, że to wymiar
niesprawiedliwości, bo jeśli został uniewinniony, to stracił na to
3 lata. Odbiło się to również na zdrowiu.
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20 lat temu tu w tym sądzie również był linczowany, chciał
dotrzeć do prawdy z końca PRL. 30 lat temu on wykładowca
wygnany

został

merytorycznego

z

Uniwersytetu

uzasadnienia,

Jagiellońskiego

na

podstawie

bez
opinii

anonimowego gremium.
Mówi, że to były czasy politycznej weryfikacji kadr końca PRL,
kiedy usuwano ludzi niewygodnych, którzy rzekomo mieli zły
wpływ na młodzież. A młodzież tłumaczyła, że uczył ich m.in.
samodzielnego myślenia, myślenia krytycznego, co wtedy było
niewygodne

w

systemie

opartym

na

bezmyślności

i

bezkrytyczności, co do dziś widać w postępowaniu sądów, bo
Sąd Rejonowy tak się zachował.
Nie

da

się

przeprowadzić

sprawiedliwości

bez

skutecznej

skutecznej

reformy

reformy
systemu

wymiaru
nauki

i

szkolnictwa wyższego, gdzie są kształcone kadry, również dla
sądownictwa.
Dlaczego

teraz

nie

mówi

się

o

pracownikach

uczelni

wyrzucanych w latach 80-tych, nonkonformistów, którzy do
systemu nauki wprowadzali ludzi myślących i krytycznych – 30
lat temu dostał jak mówi dożywocie, kiedy został wygnany z
Uniwersytetu

Jagiellońskiego

i
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do

tej pory

nie

odzyskał

wolności,

wolności

wykładania,

nikt

go

nie

przeprosił,

natomiast głośno mówi się tylko o tych, którzy byli jakoby
wygnani w 1968 roku, a tak naprawdę to wielu z tamtych
powinno być sądzonych za to, co robili z ludźmi w czasach
komunizmu.
Pod budynkami sądu odbyła się krótka pikieta pod hasłami: ”
Żądamy dekomunizacji sądów” i „Nie ma sprawiedliwości bez
jawności”.

Adam Słomka uznał, że warto nazwisko sędzi Urszuli Teresy
Gubernat wpisać na listę przyzwoitych sędziów, bo prowadziła
rozprawę

odwoławczą

ładnie,

kulturalnie

i

wydała

dziś

przyzwoity wyrok, że można filmy z rozprawy publikować na
internecie, w przeciwieństwie do sędziego Wypycha, który
skazał dziennikarza za to, że ujawnił prawdziwe oblicze służb
specjalnych przeciwko nam, które chciały nas oskarżyć o
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wynajęcie gangsterów z gangu „Krakowiaka” w celu zabicia
prezesa sądu w Katowicach.
Chciała szajka proces utajnić i sędzia Wypych skazał redaktora
Wieczorka.

Mówi, że potrzebna jest kontrola społeczna sędziów, trzeba
zrobić stronę internetową krakowską z sędziami, z opisem
spraw, żeby ludzie wiedzieli co się dzieje i czego mogą się
spodziewać po danym sędzi, to od razu spowoduje, że też ci
sędziowie zaczną się przyzwoicie zachowywać.
Krzysztof Bzdyl stwierdził m.in., że dalej sądzą sędziowie z
czasów komuny. Rok 79-ty, 80-ty przeszli nieruszeni ci wszyscy,

45

którzy

bronili

komunizmu

jak

mówił

Jaruzelski,

jak

niepodległości, poszli dalej i tak wychowali kolejne pokolenia
sędziów, a one przejęły ten sam styl wyroków opartych na
kłamstwie, bezprawiu, zastraszaniu i na rozprawach, które
toczyły się w trybie tajnym, bo jak sędzia kłamie, łamie prawo
i chce skazać oskarżonych wbrew wszelkim dowodom, to nie
może tego robić na rozprawach jawnych.

Takich sędziów, którzy utajniają rozprawy jest tu więcej, np.
pani Rokosz, ale też i sędzia Gubernat kilka tygodni temu
usunęła ludzi z sali przy pomocy policji i utajniła rozprawę,
gdzie Krzysztof Bzdyl był stroną inicjującą. Robią sprawę
niejawną, no i w sposób rzeczywiście wyjątkowo stronniczy,
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nieuczciwy

skazują

podstawowych

praw

tych

ludzi,

człowieka

i

którzy
praw

korzystają

z

obywatelskich,

bo

przecież sprawa doktora Wieczorka to jest sprawa tego
wyłącznie czy ludzie mają prawo znać prawdę, mają prawo
znać fakty.
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Czy dęby wyrosną na kamieniach węgielnych ?

Maj 15, 2018
W Krakowie trwa walka o pomniki. Fakt, że na 100 lecie
odzyskania Niepodległości ma ich powstać wiele, ale faktem
jest, że niektóre z nich czekają na powstanie już wiele lat aby
jakimś ważnym symbolem uczcić to co nie powinno być
zapomniane przez pokolenia i co żyje w pamięci ostatnich
świadków historii.
Na szczególny opór natrafia budowa pomnika‚Tym co stawiali
opór komunizmowi’,
[https://wkrakowie2018.wordpress.com/2018/01/27/tymktorzy-stawiali-opor-komunizmowi-w-latach-1944-56/ ]
którego miejsce wyznacza kamień węgielny i akt erekcyjny
złożony w 2001 r. na Placu Inwalidów na przeciwko dawnej
siedzimy UB, gdzie mordowano i męczono marzących o Wolnej
i Niepodległej Polsce.
Inicjatywa

budowy

Staszewskiego,

Pomnika,

zrodziła

się
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za
w

sprawą

środowisku

pana

Józef

Młodocianych

Więźniów Politycznych lat 1944-1956 ” Jaworzniacy” i została
podjęta

przez

krakowskie

środowiska

kombatanckie

i

niepodległościowe.
W przesłaniu ideowym pomnik miał upamiętniać tych, którzy
czynnie przeciwstawiali się narzuconemu narodowi systemowi
komunistycznemu. Projekt pomnika wykonał artysta malarz
Edward Krzak

a

Komitet

Ryszard

Budowy

Bitka,

Pomnika

Marek

utworzyli:

Eminowicz,

Marian

Franciszek

Barbach,

Gawłowicz,

Czesław Hołub „Huczny”, Juliusz Gerung, Andrzej Kostrzewski,
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Zygmunt Kural „Orlik”, Adam Macedoński, Stanisław Palczewski,
Jerzy Pruszyński, Stanisław Szuro, Józef Szymczyk.
Lata upływają, a pomnik, który miał stać – nie stoi !
Z Komitetu założycielskiego żyje tylko trzech, a tylko dwóch
kombatantów tamtych lat jest w stanie stać przy kamieniu
węgielnym na Placu Inwalidów, 1 marca każdego roku w
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kiedy w tym
miejscu

odbywają

się

Zrzeszenie
Janiec).[

uroczystości
WiN

organizowane

przez

(Małgorzata

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/201

7/03/01/w-narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletychprzed-b-siedziba-ub-i-pomnikiem-ktory-mial-stac-a-nie-stoi/ ]
Na okoliczność rewitalizacji pobliskiego Parku Krakowskiego
złożono propozycję budowy na tym miejscu pomnika Orła
Białego, [http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/jestprojekt-na-pomnik-orla-bialego-na-placu-inwalidow-teraz-glosmaja-mieszkancy/], którego wizualizacja przypominała raczej
uchylone drzwi do obory, więc spotkała się z dezaprobatą
środowisk kombatanckich.
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Pomnik zaprojektowany w 2001 r. miał przypominać czas
instalacji systemu komunistycznego – czas zniewolenia Narodu
i Tych, którzy mieli odwagę przeciwstawić się złu, a miejsce to
zostało

poświęcone

przez

księdza

Infułata

Stanisława

Małysiaka – duszpasterza środowisk kombatanckich Krakowa. I
taki charakter ten pomnik winien mieć.
Niestety Kraków nie chce czcić tych, którzy byli zdolni
przeciwstawiać się instalacji komunizmu.
Wielu krakowian jest kształtowanych na Uniwersytecie
Jagiellońskim, a w „Dziejach”
[https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejowuniwersytetu-jagiellonskiego/ ] tej uczelni służących do
edukowania społeczeństwa nie ma nawet takiego słowa jak
komunizm, więc chyba przeciwstawiania się komunizmowi nie
mogło zatem być – nieprawdaż !
Jakby taki pomnik był, to byłoby to zarazem świadectwo
fałszowania historii przez krakowskich, uniwersyteckich
historyków ! Opór fałszerzy historii i przez nich uformowanych
przeciwko takiemu pomnikowi jest zatem zrozumiały, choć
haniebny.
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Inni idą nawet dalej. Zamiast pomnika chcą posadzić dąb !
[http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,22975267,dabzamiast-pomnika-orla-bialego-na-placu-inwalidow.html ]

aby

było w Krakowie więcej zieleni.
Nie

podają

jednak

żadnej

informacji

czy

udało

im

się

wyhodować jakąś innowacyjną odmianę dębów, które by
można sadzić na kamieniach węgielnych
W

Wikipedii

[https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_szypu%C5%82kow
y ] czytamy o korzeniach dębowych „Początkowo korzeń jest
palowy, lecz dopiero z wiekiem (30–50 lat) wykształca się
typowy dla dębu ukośny system korzeniowy, sięgający na
głębokość nawet 5 m. Dzięki temu drzewo jest odporne na
silne wiatry. Oprócz tego może czerpać wodę i sole mineralne z
głębokich

warstw

gleby.

Na

glebach

płytkich

rozwija

powierzchniowy system korzeniowy. W takich warunkach nie
jest odporny na wiatry.”
Niestety w opisach nie ma mowy o możliwości rozwijania się
systemu korzeniowego dębu na kamieniach węgielnych.
Dęby to drzewa długowieczne, ale pojawiły się w historii Ziemi
dość późno ( kenozoik) i ich szczątki można znaleźć w węglach
brunatnych ( liczących kilkanaście, kilkadziesiąt milionów lat ),
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ale nie w węglach kamiennych, które liczą setki milionów lat.
Po

takim

okresie

z

dębów,

w

odpowiednich

warunkach

ciśnienia i temperatury, węgiel kamienny może i powstanie, ale
żeby dęby wyrastały na kamieniu węgielnym to nie słyszałem i
chyba nikt do tej pory tego zjawiska nie opisał.
Jeśli pomysłodawcy stawiania dębów zamiast pomników na
dotychczasowych

kamieniach

węgielnych,

czekających

na

finalizację projektów, takie odmiany dębów wyhodowali, to
niech je ujawnią. Inaczej ich pomysły muszą pójść do lamusa,
a pomniki winny powstać takie jakie zostały zaprojektowane.
Zdumienie człowieka ogarnia dlaczego miłośnicy zieleni nie
reagują na betonowanie miasta rozmaitymi i to wielkimi
budowlami, a tak bardzo im przeszkadzają nawet niewielkie
pomniki. Czy chodzi tu rzeczywiście o miłość do zieleni, której
istotnie nam w Krakowie brakuje, czy raczej o nienawiść do
symboli historycznych,

patriotycznych, do wszystkiego co

polskie ?
Wszak Gazeta Wyborcza
[ http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23399503,maszt
-na-flage-w-parku-jordana-stoi-choc-wymaganychpozwolen.html ; https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/
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10/06/giewu-i-nie-tylko-porazona-polska-flaga-w-parkujordana/ ] tak jest zatroskana miejscami zielonymi, miejscami
zabawowymi, ze ciągle atakuje Park Jordana, nawet za
postawienie masztu polskiej flagi, jakby maszt zajmował jakąś
powierzchnię zieloną/zabawową, jakby dzieci nie mogły się
bawić jak widzą polską flagę ? !
Czy nie jest to objaw jakiejś paranoi antypolskiej ? Może dla
uczczenia 100- lecia odzyskania niepodległości należałoby z
Krakowa

wysiedlić

100

anty-Polaków

[

antypolsklch

aktywistów] , aby Polacy mogli w tym mieście godnie żyć ?
W

sąsiedztwie

rozpadającym
przytłaczające

się

Cmentarza
murem,
swą

Rakowickiego,
wyrastają

kubaturą

przycmentarną.
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zaraz

ogromne
całą

za

budowle
przestrzeń

Pomnik ludobójstwa na Kresach, postawiony przy murze,
całkiem już niknie, podobnie jak groby i pomniki legionistów.
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Wydawałoby się oczywiste, że za murem winien istnieć pas
drzew,

oddzielający

strefę

intensywnego

życia

od

strefy

pamięci, zadumy i wiecznego spoczynku.
W końcu tam się modlimy ‚ niech spoczywają w spokoju .’ W
takiej scenerii jaka powstaje przy cmentarzu Rakowickim to
zmarli spokoju nie zaznają.
Czy miłośnicy zieleni zrobili cokolwiek aby ten spokój zmarłym
zachować ? Jak dotychczas słychać tylko ich głośną walkę z
pomnikami patriotycznymi, które wiele miejsca na zieleń nie
zajmują.
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Aktywiści – nienawistnicy,
dziennikarze – propagandyści
W 100-lecie odzyskania Niepodległości
zapaść społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarstwa
zależnego
Maj 17, 2018
Przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi w Krakowie
atmosfera się zagęszcza, mimo ustąpienia smogu wraz z
majowym ociepleniem. Jakoś tak, chyba pod wpływem Gazety
Wyborczej, część krakowian zaczęła cierpieć na alergię –
uczulenie

na

wszelkie

przejawy

patriotyzmu,

który

miał

całkiem zaniknąć wraz wstąpieniem do UE. Całe szczęście tak
się nie stało, ale aktywność pro-polska stała się obiektem
ataków anty-polskich.
Jedną z ostoi polskości i to od czasów zaborów w Krakowie jest
Park im. dr Henryka Jordana, którego istnienie i patriotyczny
charakter znaczony jest m. in. licznymi pomnikami wielkich
Polaków, co od niemal już 130 lat zawdzięczamy wielkiemu
społecznikowi dr Jordanowi i co od kilkudziesięciu już lat
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kontynuuje

Towarzystwo

Parku

im.

dr

Henryka

Jordana

kierowane obecnie przez p. Kazimierza Cholewę.
Idea jordanowska – połączenie ducha sportu, tężyzny fizycznej,
zdrowia,wypoczynku,

z

duchem

patriotycznym,

przetrwała

nawet okupację niemiecką, rządy Hansa Franka, który ducha
patriotycznego chciał całkiem unicestwić likwidując pomniki
zasłużonych Polaków.
Okupacja

niemiecka

się

skończyła,

podobno

upadł

też

komunizm, ale walka z duchem patriotycznym, krzewionym
przez dr Henryka Jordana i dalej przez Towarzystwo Parku
Jego imienia się nie skończyła, a nawet okresowo przybiera na
sile – pod sztandarami Gazety Wyborczej, niewątpliwego lidera
kampanii anty-patriotycznej, anty-polskiej, zajmującej niestety
niemałe obszary przestrzeni publicznej, rozciągającej się także
na terytorium Parku Jordana – tam gdzie przed ponad 100 laty
trwały przygotowania do walki o Niepodległość.
W tej kampanii chyba jako przedłużenie długich ramion GieWu
bierze udział Rada Dzielnicy V Krakowa finansowana z budżetu
miasta oraz aktywiści Stowarzyszenia Funkcja Miasto, całkiem
nie zważający na funkcję jaką Park Jordana w Królewskim
Mieście Krakowie odgrywał i winien nadal odgrywać.
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Aktywiści funkcyjni, mimo że nieliczni, występują z listami
otwartymi w sprawie Parku Jordana, w obronie mieszkańców
Krakowa rzekomo pozbawionych prawa do wypowiedzenia się
w ważnych kwestiach dotyczących parku.
Przed kolejną Radą Miasta Krakowa w dniu 7 maja aktywiści
zorganizowali w Parku Jordana konferencję prasową, aby
wobec mediów zaprezentować opinię o tym co się w Parku
dzieje i co dziać się powinno zgodnie z wolą mieszkańców
Krakowa.
Konferencja z udziałem kilku aktywistów występujących pod
sztandarem: Park Jordana – Tak dla zieleni, nie dla
pomników

rejestrowana

była
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przez

kilka

dziennikarek

‚firmowych

no i mnie,
dziennikarza obywatelskiego, mieszkańca Krakowa i Dzielnicy V,
a

przy

tym

miłośnika

Parku

Jordana

,

przez

lata

dokumentującego to co się w tym parku dzieje.
m.in.
Żołnierze Niezłomni w Parku Jordana w Krakowie – Pomniki
„Żołnierzy

Wyklętych”

w

systemie

komunistycznym,

uhonorowanych w Galerii Wielkich Polaków XX wieku
https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/
Wojtek z Armii Andersa w krakowskim Parku Jordana.- Pomnik
słynnego niedźwiedzia- towarzysza broni spod Monte Cassino –
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https://pomnikwojtek.wordpress.com/
liczne fotoreportaże na stronach:
Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko) w 2018
https://wkrakowie2018.wordpress.com
Józef

Wieczorek

w

Krakowie

(i

nie

tylko)

w

2017

nie

tylko)

w

2016

nie

tylko)

w

2015

nie

tylko)

w

2014

https://wkrakowie2017.wordpress.com/
Józef

Wieczorek

w

Krakowie

(i

https://wkrakowie2016.wordpress.com/
Józef

Wieczorek

w

Krakowie

(i

https://wkrakowie2015.wordpress.com/
Józef

Wieczorek

w

Krakowie

(i

http://wkrakowie2014.wordpress.com/
http://wkrakowie2014cd.wordpress.com/
Józef Wieczorek – W Krakowie (i nie tylko) w 2013 roku
http://wkrakowie2013.wordpress.com/
W

Krakowie

(i

nie

tylko)

rok

2012/2013

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

http://krakjw.wordpress.com
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okolicach

Niezłomnym ku Niepodległości– Tym, którzy walczyli aby
Polska była Polską
https://niezlomnym.wordpress.com/
Aktywiści wygłaszali rzeczy rozmaite, o strasznych skutkach
budowy pomników w Parku Jordana, wykazując swoją głęboką
niewiedzę, tak o historii parku, jak i stanie dzisiejszym.
Ja

to

rejestrowałem

niezależnie,

samowładnie,

zarówno

kamerą, jak i aparatem (nie bez protestów i to solidarnych),
tak jak zwykle, z tym, że nie wytrzymałem i jako mieszkaniec
Krakowa chciałem się wypowiedzieć w ważnych kwestiach
dotyczących parku.
[ dokumentacja https://wkrakowie2018.wordpress.com/2018/
05/07/briefing-prasowy-w-sprawie-rewitalizacji-parkujordana/ ]
Niestety tego prawa aktywiści mnie pozbawili, a dziennikarki,
grające niejako w jednej drużynie, solidarnie to zaakceptowały,
nie chciały znać innych faktów, innych opinii, choć temu co się
dzieje w Parku poświęciłem dziesiątki fotoreportaży i tekstów
ujawnionych w internecie.
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Zapewne – zgodnie z ideą tej ustawki- inne zdanie o parku nie
powinno być wypowiadane w przestrzeni publicznej i znane
mieszkańcom Krakowa.
Rzecz jasna na moje pytanie co te aktywistki, prezentowane
jako estetki zrobiły, gdy popiersia jordanowskie były nie białe,
tylko

strasznie

brudne,

ciemne,

zielone,

z

poutrącanymi

kończynami – odpowiedzi nie było. Pytanie było chyba zbyt
trudne, a konferencja odbywająca się według reguł z czasów
demokracji

ludowej,

nie

przewidywała

niezależnych,

nie

uzgodnionych z aktywistami, pytań i wypowiedzi.
Ja na taką dewastację jordanowskich pomników patrzeć nie
mogłem, mnie to raziło estetycznie, więc udokumentowałem
istniejący

stan

rzeczy

(

z

własnego

budżetu

obywatelskiego/patriotycznego),
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/12/01/alarmujac
y-stan-pomnikow-w-krakowskim-parku-jordana/
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/12/03/stanpomnikow-jordanowskich-odzwierciedleniem-stanuwychowania-patriotycznego-w-krolewskim-miescie-krakowie/
skomentowałem

ironicznie/sarkastycznie

wywołując

lawinę

zdarzeń, które doprowadziły do szybkiej rewaloryzacji tych
pomników
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https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/06/13/trwarenowacja-pomnikow-jordanowskich/
https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/08/27/pomniki
-jordanowskie-w-nowej-szacie/
Aktywiści z budżetu obywatelskiego, ani Radni Dzielnicy V z
budżetu miejskiego, w tej i nie tylko w tej sprawie – nic nie
zrobili.
Rzekomi miłośnicy zabaw dziecięcych nie chcieli w parku
pomnika niedźwiedzia -Wojtka, przy którym gromadzi się
najwięcej radosnych dzieci, nie przeszkadzał im zniszczony
skate-park,
przeszkadzał

gdzie

było

(choć

z

najwięcej
niego

nie

wypadków

–

mnie

korzystałem)

i

to

dokumentowałem, zgłaszałem konieczność naprawy.
Aktywistom/radnym

Dzielnicy

V

nie

przeszkadzał

brak

swobodnego wjazdu do Parku (ustawienie barier do Parku było
chyba

największym

konsekwencjami

nawet

osiągnięciem
dla

karetek

Dzielnicy

V,

pogotowia),

z
nie

przeszkadzają utrudnienia zatrzymywania się samochodów
przy parku, nie przeszkadza rozjeżdżony dojazd do Bajlandii
( tylko dla właścicieli Bajlandii), ani brak szatni, czy natrysków
dla dzieciaków ćwiczących na licznych boiskach sportowych.
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Nie przeszkadzają ławki ustawione [ wg dyrektywy GieWu] na
alejkach tak, że zawężają i to znacznie, powierzchnię użytkową
(zabawową) alejek, ( tam, a nie na miejscu pomników dzieci
uczą się jeździć na rolkach), nie przeszkadzają gokarty
wjeżdżające, i to czasem z dużą szybkością, na aleję główną z
rejonu

Bajlandii,

zagrażając

małym

dzieciom

i

osobom

starszym – były wypadki !
Cała

akcja

skierowana

aktywistów
przeciwko

i

zaprzyjaźnionych

pomnikom

(

tak

mediów
jak

głosi

jest
ich

sztandarowy baner), które podobno ograniczają możliwości
zabawy, choć na moich fotoreportażach z parku można
zobaczyć,

że

jest

całkiem

inaczej

.i nie spotkałem się ze skargami kogokolwiek z ćwiczących

66

między pomnikami, aby coś z tymi pomnikami zrobić, bo im
przeszkadzają.
m.in.
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/08/03/parkjordana-pod-obywatelska-lupa/
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/08/14/barierydla-pogotowia-nadal-przed-parkiem-jordana/
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/29/tylem-dobohaterow-i-swietych-zgodnie-z-dyrektywa-gw-urzadzajacejpark-jordana-wg-swojej-ideologii/
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/04/12/strachprzed-patriotyzmem-i-edukacja-ogarnal-radnych-dzielnicy-vw-krakowie/
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/25/patriotycz
ny-park-jordana-na-celowniku-gazety-wyborczej/
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/29/gwkrakowski-wulkan-nienawisci-do-wszystkiego-co-polskie-iwielkie/
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/05/19/cwiczeniacielesne-w-patriotycznym-parku-jordana/
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/05/05/lekcjahistorii-w-patriotycznym-parku-jordana/
Nawet maszt flagowy, który o zgrozo – z flagą polską ! – stoi w
Parku Jordana, przeszkadza tylko GieWu i jej miłośnikom.
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[ http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23399503,maszt
-na-flage-w-parku-jordana-stoi-choc-wymaganychpozwolen.html].
Czy nie jest to działalność anty-polska, prowadzona rzekomo w
obronie

radosnych

dzieciaków

bojących

się

rzekomo

pomników ? flagi narodowej ?
Aktywiści nie obliczyli nawet ile zielonego miejsca w parku
zajmują pomniki, jaką powierzchnię zabawową zajmują ?
W rewaloryzowanym Parku Krakowskim też są liczne pomniki
(19 pomników- i to na ogól większych niż w Parku Jordana –
na pow. 5 ha, przy 60 – razem z planowanymi – na 20,5 ha w
Parku Jordana). Pomniki w Parku Krakowskim też
ziemi,

stoją na

a nie są jakoś pozawieszone, więc powierzchnię

zajmują
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proporcjonalnie większą niż w Parku Jordana, a ich renowacja
kosztowała miasto znacznie więcej niż wszystkie pomniki
budowane i odnawiane przez miasto w Parku Jordana !
I co ? – jest krzyk aktywistów i zaprzyjaźnionych mediów ?
Nikt nie ma takiego wykształcenia, w akademickim mieście
Krakowie, aby to zmierzyć i podsumować ? Przecież szkoła
elementarna winna do tego wystarczyć !
Aktywiści nie podają nawet, że pomniki w Parku Jordana
niemal w całości zostały zbudowane z woli i za pieniądze
patriotycznych mieszkańców Krakowa, i nie tylko Krakowa, bo
Park Jordana jest dobrem nie tylko Krakowa, ale całej Polski.
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Galeria Wielkich Polaków XX wieku odsłaniana jest w kolejnych
latach podczas pięknych, coraz piękniejszych uroczystości,
gromadzących tłumy krakowian (i nie tylko krakowian).
Także po uroczystościach te pomniki te żyją. Galeria jest
szkołą historii pod gołym niebem, gdzie można się osobiście
nauczyć wiele

o

najnowszej historii

Polski,

co

ułatwiają

zarówno dwujęzyczne tabliczki objaśniające zamontowane przy
pomnikach, jak i wydany przez IPN skoroszyt edukacyjny ze
scenariuszami

lekcji

i

nauczycielom

edukację

i

gier

zadaniowych

szkolną.[Na

ułatwiających

szlakach

historii

w

Małopolsce. Galeria wielkich Polaków (pdf)]
Chyba aktywistki nie pytały o zdanie dzieci szkolnych co sądzą
o edukacji i zabawach w Parku Jordana. No cóż – dzieci i ryby
głosu nie mają ! Także dorośli – jeśli mają inne zdanie !
Jedynie

słuszny

głos

należy

do

aktywistów

ziejących

nienawiścią do patriotycznych pomników.
O co w tym jazgocie wokół Parku Jordana tak naprawdę
chodzi ? O głosy lewicowych/lewackich wyborców ?
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Bo to wszystko – nie tylko konferencja prasowa w Parku
Jordana – wygląda na ustawkę przedwyborczą, do której
potrzebny jest chłopiec do bicia, a Towarzystwo Parku im. dr
Henryka

Jordana,

z

prezesem

Kazimierzem

Cholewą

zasłużonym dla utrzymania patriotycznego charakteru Parku
stworzonego przez Henryka Jordana, na takiego chłopca się
nadaje.
Ciekawe, że aktywiści nawet nie wiedzą jakie towarzystwo
atakują

–

na

konferencji

była

mowa

z

ich

strony

o

Towarzystwie Przyjaciół Parku Jordana, a takie towarzystwo
kiedyś

tworzono

w

ramach

dezintegracji

działalności

patriotycznej Towarzystwa Parku im. dr Henryka Jordana.
No

cóż,

w

100-lecie

odzyskania

Niepodległości

mamy

aktywistów – nienawistników, dziennikarzy – propagandystów,
mamy zapaść edukacji,

społeczeństwa obywatelskiego i

dziennikarstwa zależnego, a musimy mieć na uwadze, że
Niepodległość nie została odzyskana raz na zawsze. Była już
tracona i to na wiele lat i skutki tego widać do dnia
dzisiejszego. Wielu mamy obywateli podległych, cierpiących na
anty-niepodległościową alergię.
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Pomijanie milczeniem takich dezinformacji na ustawianych
konferencjach, takich bzdur wypowiadanych także w mediach,
takich ataków na tych co coś dla Polski czynią – nie może mieć
miejsca.
Wykluczanie z przestrzeni publicznej niewygodnych faktów,
odmiennych opinii i ich głosicieli, nosi znamiona terroryzmu,
uprawianego przez -rzec można – totalitarnych demokratów,
mieniących

się

reprezentacją

mieszkańców

Krakowa

cierpiących rzekomo na brak prawa do wypowiadania się.
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Konieczna rewaloryzacja krakowskich rad !
Bo nie zachowują się jak trzeba
Zapamiętajcie chorych z nienawiści do Niepodległości !

Maj 24, 2018
W Krakowie w 100-lecie odzyskania Niepodległości trwa walka
z

tymi,

którzy

chcą

tę

rocznicę

godnie

upamiętnić.

W

historycznym dla odzyskania przez Polskę Niepodległości Parku
Jordana ma powstać sześć pomników/popiersi Ojców Polskiej
Niepodległości. Znakomity projekt godnie zamykający budowę
Galerii Wielkich Polaków XX wieku. Wydawałoby się, że
zostanie

przyjęty

przez

aklamację

Radnych

Królewskiego

Miasta Krakowa.
Nic podobnego. Projekt został przyjęty, ale sesja Rady Miasta 9
maja 2018 r. winna przejść do niechlubnej historii, podobnie
jak ci, którzy przeciwstawiali się budowie tych pomników,
wysuwając argumentacje ich i wielu mieszkańców Krakowa
kompromitujące.
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Zapis jest dostępny w internecie 09.05.18 r. – CI sesja Rady
Miasta

Krakowa

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=12892
[wersja

wideo

–

http://krakow.pl/archiwum_posiedzen_RMK/86 [cz. 3],
stenogram

sesji

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/208486/ka
rta]
„Umieszczenie

W

upamiętniających
Niepodległości,
Wojciecha

Parku

Im.

Wybitnych

Wincentego

Korfantego,

Dr

H.

Jordana

popiersi

Polaków,

Ojców

Polskiej

Witosa,

Ignacego

Romana

Dmowskiego,

Daszyńskiego,

Generała

Józefa Hallera oraz Generała Kazimierza Sosnkowskiego, jako
domknięcie

Galerii

Wielkich

Polaków

XX

Wieku.

Projekt

Prezydenta Miasta Krakowa, druk 2840, s.68 – 89
Wyniki głosowania do zapamiętania:
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=65246&info=punkt&P
SS_ID=16021
UCHWAŁA PRZYJĘTA
Jak głosowali radni:
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
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Aleksandra Dziedzic.....................Za
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Jan Franczyk............................Za
Mirosław Gilarski......................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Przeciw
Dominik Jaśkowiec......................Przeciw
Adam Kalita.............................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Przeciw
Teresa Kwiatkowska......................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Andrzej Mazur..........................Za
Adam Migdał............................Wstrzymuje się
Aleksander Miszalski....................Przeciw
Katarzyna Pabian........................Przeciw
Marta Patena............................Przeciw

75

Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Przeciw
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Jakub Seraczyn..........................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Anna Szybist............................Przeciw
Agata Tatara............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Dariusz Wicher..........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Za
Stenogram

sesji

jest

pouczający

i

pokazuje

jakie

argumentacje/wybiegi stosowali niektórzy radni [ głównie z PO]
i aktywiści, aby Ojców Niepodległości w Parku nie było. Nie
udało się

na szczęście [chwała radnym głosującym za

pomnikami, głównie z PiS], ale głosujący przeciwko pomnikom
Ojców Niepodległości sami skompromitowali się wystarczająco,
aby przejść do niechlubnej historii.
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Z choroby nienawiści do Niepodległości, do wszystkiego co jest
z nią związane,

chyba się nie zdołają wyleczyć. Trzeba im

pomóc i przenieść w stan nieszkodliwości dla Krakowa i Polski.
Przytoczę fragmenty wypowiedzi tego bractwa, wraz z moimi
komentarzami,

apelując

jednocześnie

do

krakowian

o

refleksyjne zapoznanie się z całą relacją z sesji i wyciągnięcie
wniosków - dla dobra Krakowa.
Radny – Grzegorz Stawowy tak argumentuje przeciw
pomnikom: „ ... mieszkańcy już mówią dosyć, dosyć kolejnym
pomnikom, kolejnym popiersiom dlatego, że tam po prostu
tych popiersi jest już bardzo dużo i zwykli ludzie, tacy po
prostu na ulicy zaczepiają, mnie się zdarzyło ostatnio dwa razy,
że

mieszkańcy

mnie

zaczepili

po

prostu

na

ulicy

jak

przechodziłem z prośbą, żeby Rada głosowała już przeciwko
kolejnym pomnikom, ponieważ ta część Parku coraz mniej
przypominam park, a coraz bardziej przypomina nekropolię. I
po prostu zwykli mieszkańcy mają już tego dosyć, muszą
tłumaczyć swoim dzieciom o co chodzi z tymi pomnikami…
naprawdę to już zaczyna ludziom przeszkadzać. O ile na
początku

był

taki

moment,

że

to

chodziło

bardziej

o

upamiętnienie, o stworzenie pewnego miejsca, o tyle te
miejsca stają się tak duże, że zaczynają dominować w tym
parku. „
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Radny nie podał ani liczby tych zwykłych mieszkańców i
dlaczego te pomniki Wielkich Polaków im przeszkadzają, no i
nie udokumentował jak wyliczył, że pomniki zajmujące ( razem
z planowanymi ) 60 m2 powierzchni dominują w Parku o
powierzchni przeszło 20 ha.
Z wypowiedzi radnego wynika, że np. ja jestem mieszkańcem
niezwykłym,
przeszkadzają

bo

pomniki

–

wręcz

w

Parku

przeciwnie,

Jordana
jestem

za

mi

nie

budową

pomników Ojców Niepodległości. Nikt mnie nigdy o zdanie w
tej

materii

nie

pytał

mimo

że

o

Parku

napisałem

i

udokumentowałem wiele ( patrz niżej) Czy radny G. Stawowy
[PO] nie utracił czasem kontaktu z rzeczywistością ?
Radny Wojciech Krzysztonek, poszedł w swych wywodach
jeszcze dalej : „… te kolejne pomysły co do pomników, popiersi
niestety chcąc nie chcąc tak naprawdę ośmieszają jubileusz,
który

obchodzimy

w

tym

roku,

wyjątkowy

jubileusz,

wyjątkowy jubileusz… zostawmy park, niech będzie zielony,
zostawmy mieszkańcom, a pamięć historyczną kultywujmy
tam gdzie jej miejsce, a więc w szkołach….”
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Radny chyba nie zauważył, że sam się swą wypowiedzią
ośmieszył i daje jedynie powód do postulatu, aby zasiadanie w
Radzie i ośmieszanie siebie i mieszkańców Krakowa zostawił w
spokoju. Może sam by lepiej się realizował w ławce szkolnej –
miałby szansę czegoś się jeszcze nauczyć. Najwyższy już czas.
Ale

dobrze

by

było,

aby

nie

stawiał

oporu

rozumnej

nauczycielce historii, która weźmie go do Parku Jordana
realizując program lekcji historii zgodnej ze scenariuszem IPN,
mając na uwadze, że historii trzeba się też uczyć w przestrzeni
publicznej, a ta winna być uporządkowana, aby ludzie nie
dostawali zamętu w głowach, co się mieszkańcom i także
radnym wykształconym w PRLu i III RP nader często zdarza.
Radna – Małgorzata Jantos wcieliła się natomiast w rolę
lekarki nawołując do leczenia pomnikozy, całkiem zaniedbując
kwestię leczenia się z nienawiści do patriotyzmu.
Radny

–

Łukasz

Wantuch

oznajmia

„

ja

nie

jestem

przeciwnikiem nowych pomników w Parku Jordana, ja zawsze
byłem przeciwnikiem finansowania jakiegokolwiek pomnika ze
środków gminy Kraków. „Finansowanie pomników tak, ale nie
z pieniędzy gminy Kraków „
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Nie informując o tym co winien wiedzieć, że niemal wszystkie
pomniki w Parku Jordana zostały sfinansowane z kieszeni
polskich patriotów, a nie ze środków gminy Kraków.
Tak oszczędny w wydawaniu środków gminy Kraków na
pomniki Ojców Niepodległości jakoś nie postulował aby np. aby
radni Miasta Krakowa działali dla dobra Krakowa społecznie,
bez finansowania się ze środków mieszkańców Krakowa, tak
jak to robi cała rzesza społeczników.
Radna – Marta Patena atakuje nieskładnie Towarzystwo
Parku

im.

dr

Henryka

Jordana

„..pytanie

teraz

czy

Stowarzyszenie jako Stowarzyszenie dobrze się nam wpisuje w
miasto, czy nie koniecznie. ..” .” Zaś celem Stowarzyszenia są
wymienione cele Stowarzyszenia i między innymi krzewienie
idei

dr

Henryka

Jordana

w

zakresie

zdrowotno

–

wychowawczym dzieci i nie ma wśród celów budowa nowych
pomników, nie ma, a zatem to nie jest cel tego Stowarzyszenia.
Co się tyczy słuchania mieszkańców to tutaj jest Pani Radna z
Zarządu Dzielnicy V, ja tylko pozwolę sobie wyprzedzająco
powiedzieć, że rada dzielnicy podjęła dwie uchwały, których
Pan Prezydent nie słuchał. A zatem nie tylko my mamy
wątpliwości, których mieszkańców słuchać, ale Pan Prezydent
też czy słuchać Stowarzyszenie, które się zwraca do niego czy
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respektować

uchwały

rady

dzielnic

V

tak

jak

one

są

przedstawione „
Ja nie mam wątpliwości, że Towarzystwo Parku im dr Henryka
Jordana dobrze się wpisuje w miasto, kontynuując zgodnie ze
statutem

idee

założyciela

Parku,

także

budowniczego

w

czasach zaborów licznych pomników wybitnych Polaków, co tak
raziło okupantów, jak razi wielu radnych obecne budowanie
nowych pomników Wielkich Polaków, w tym Ojców Polskiej
Niepodległości.
Czemu ci, nadal zniewoleni anty-Polacy, zamieszkują – w
Królewskim i od dawna polskim Mieście Krakowie ? Nie
wiadomo dlaczego ?
B. radna dzielnicy V domaga się słuchania i respektowania
uchwał

rady

dzielnicy

V,

prezydenta miasta, tym

tak

przez

samym

towarzystwo,

jak

i

uzurpując sobie niejako

władzę totalną nad tymi podmiotami co z prawem zgodne nie
jest.

Co

więcej,

Rada

Dzielnicy

V

nie

chce

słuchać

mieszkańców swej dzielnicy, więc niby kogo ona reprezentuje ?
Rada

Dzielnicy

zbyt

aktywnych

mieszkańców

( przedkładających pomysły, dokumentacje tego co się dzieje
w dzielnicy] po prostu lekceważy, a nawet ‚banuje’ [ blokuje w
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internecie

–

tak

było

w

stosunku

do

mnie

za

czasów

panowania ‚dynastii Klimowiczów” ! ]. Tym samym Rada
Dzielnicy V źle się wpisuje w miasto ( używając języka Radnej
Marty Pateny) i dobrze aby było to przedmiotem Rady Miasta
jeszcze przed wyborami samorządowymi.
Radny – Andrzej Hawranek argumentuje: „ …. miejscem
edukacji jest szkoła, nie park, nie plac zabaw, miejscem
edukacji jest szkoła….”nie podając jednakże w jakiej szkole był
edukowany, a to co mówił wskazuje, ze ta jego szkoła
( szkoły ?) nie była dobrym miejscem edukacji. Nie jest moim
odkryciem, że w przestrzeni pozaszkolnej, w parkach, na
placach zabaw, można się więcej nauczyć niż w ławce szkolnej,
ucząc się od strony do strony z kiepskiego podręcznika,
słuchając kiepskiego nauczyciela [-lki].
Z wypowiedzi wielu Radnych Miasta Krakowa można wysunąć
wniosek, że przeszli przez kiepski system edukacji, a co gorsza
teraz chcą, aby było tak jak było w niedawnych czasach.
Radny Hawranek mówi : „….trzeba popatrzeć na to w jakiś
sposób trochę szerszy, świat się zmienia..” ale sam chyba ma
wąski zakres widzenia na zmieniający się – mimo wszystkoświat.
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Radny Hawranek prorokuje dalej „…jeżeli coś się robi na siłę i
wbrew społeczeństwu to prędzej czy później wahadło się
przechyli radykalnie w drugą stronę i prędzej czy później, nic
nie jest wieczne, i władza PiS też nie jest wieczna, i prędzej
czy później wahadło się przechyli i wtedy tylko dlatego, że
pomniki były stawiane za tej władzy, inna władza je będzie
kazała burzyć. …” co brzmi jak groźba kolejnej okupacji.
Henryk Jordan budując swoje pomniki, jeszcze pod zaborami,
nie był takim prorokiem, i nie przewidział, że kiedyś Krakowem
będzie rządził Hans Frank i będzie chciał je zburzyć. Prosty
kamieniarz Franciszek Łuczywo pomniki jednak uratował, więc
może i podczas przewidywanej przez radnego kolejnej okupacji
znajdzie się jakiś mniej wyedukowany człowiek i uchroni
pomniki przed wyedukowaną dziczą ?
Pani

Anna

Jakubiak

konsultacji

[

aktywistka]

społecznych

podniosła

odnośnie

potrzebę
Parku,

argumentując „Zwracamy ponadto uwagę, że rada dzielnicy
Krowodrzy w swojej uchwale jak i projektant parku zajęli
negatywne stanowisko w sprawie stawiania nowych pomników
w Parku Jordana.”
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Nie zaznaczyła jednakże, że Rada Krowodrzy nie konsultowała
swojej uchwały z mieszkańcami dzielnicy, którzy nie mieli
prawa do wypowiedzenia się w tej ważnej dla nich kwestii.
Pani Anna Jakubiak uczestniczka tzw. Konferencji prasowej w
Parku

Jordana

zorganizowanej

[https://blogjw.wordpress.com/2018/05/17/aktywiscinienawistnicy-dziennikarze-propagandysci/] przed sesją Rady
Miasta Krakowa, nawet nie zainteresowała się odmiennym
stanowiskiem
dostępnych

aktywnego
w

mieszkańca

przestrzeni

publicznej

Dzielnicy

[

kilkuset

autora

reportaży,

tekstów, rejestracji wideo dotyczących Parku Jordana), który
nie miał prawa do wypowiedzenia się w tej ważnej dla nich
kwestii.
Pani Natalia Nazim [aktywistka] informuje. „.. Razem z Anią
Jakubiak zbierając podpisy pod listem w sprawie kompleksowej
rewitalizacji

parku

przeprowadziłyśmy

setki

rozmów

z

mieszkańcami, setki, nie kilka i śmiemy twierdzić, że dla jego
użytkowników to nie pomniki są najważniejsze, mieszkańcy
potrzebują przede wszystkim zieleni w tym parku, miejsca do
rekreacji….”

nie

podając

czy

te

rozmowy

zostały

zarejestrowane i czy można je w przestrzeni publicznej
wysłuchać/obejrzeć.
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Jako b. częsty, niemal codzienny, użytkownik parku, dziwię się,
że panie aktywistki mnie w swoich badaniach nie zauważyły, a
kiedy na konferencji prasowej coś chciałem powiedzieć na
temat parku, nie chciały znać moich opinii, zamieszczonych
jednakże w przestrzeni publicznej na licznych stronach www.
Widać, że przyjęta błędna metodologia badań aktywistek
doprowadziła je do fałszywych – nie można wykluczyć, że z
góry założonych – wniosków.
Jak ktoś twierdzi, że pomniki o łącznej powierzchni ok. 60 m 2
zajmują znaczącą powierzchnię parku liczącej ponad 20 ha to
chyba utracił kontakt z rzeczywistością.
Pomniki są zgrupowane w jednym sektorze parku i można
nawet ich nie zauważyć, jeśli się preferuje zabawy w np. w
sektorze

Bajlandii.

Od

licznych

dzieciaków

i

młodzieży

aktywnej fizycznie, także w sektorze pomników, nigdy nie
słyszałem, żadnych narzekań na brak przestrzeni – bo mają jej
pod dostatkiem i to w pięknej scenerii.
Dalsza argumentacja aktywistki: „…. może jednak warto
zapytać mieszkańców o to czy chcą by Park Jordana służył jako
magazyn na kolejne pomniki, czy też ma to być miejsce, o
którym marzył Henryk Jordan tworząc jeden z najbardziej
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innowacyjnych w Europie ogrodów gier i zabaw ruchowych dla
dzieci i młodzieży. …..” świadczy jedynie o chęci dalszego
manipulowania opinią publiczną, dokumentując zarazem swoją
gruntowną niewiedzę o marzeniach i dokonaniach dr Henryka
Jordana.
Wypowiedzi

aktywistki

raczej

wyglądają

na

harce

przedwyborcze „….niedobrze jest gdy polityka wkracza na
tereny zieleni, które mają służyć rekreacji mieszkańcom.
Dobór postaci często bywa przypadkowym, ponieważ nikt nie
pytał mieszkańców kogo chcą uczcić w galerii Wielkich Polaków,
nie ma Miłosza, nie ma Lema, ale są inne postacie, nikt
mieszkańców

o

to

nie

zapytał…..”.

zgodne

z

harcami

aktywistów – radnych V dzielnicy, którzy nawet mnie nie pytali
co bym chciał mieć w ‚kieszonkowym parku’ przed moim
blokiem.
Zrobili co chcieli. Pełny woluntaryzm, jako model zarządzania
dzielnicą a kolejna mówczyni Pani Anna Pojałowska – radna
Dzielnicy V, tak się przedstawia „ Ja jestem członkiem
zarządu dzielnicy V Krowodrza, reprezentuję mieszkańców…” i
mocno: „ …należy słuchać głosu mieszkańców, głosu radnych
bo jesteśmy najbliżej spraw mieszkańców i bardzo proszę
słuchajcie

tych

głosów

mieszkańców

86

bo

ja

reprezentuję

mieszkańców dzielnicy….”. – Myślę, że chyba się przejęzyczyła
mówiąc : „my jesteśmy najbliżej mieszkańców „ bo winno być:
my jesteśmy najdalej mieszkańców i ich opinie mamy
gdzieś !
Radna

proroczo

zapowiada:

„

wsłuchajmy

się

w

głosy

mieszkańców, bo oni rozliczą. Ta dzisiejsza decyzja będzie
rozliczona

przez

mieszkańców

w

najbliższych

wyborach

samorządowych bo oni tego nie zapomną…”co powinno się stać,
bo dokonania Rady V Dzielnicy finansowanej z budżetu miasta,
także na kontakty z mieszkańcami [ z którymi kontaktów nie
chcą mieć, ani ich opinii znać], na wydawanie gazetki dzielnicy,
winny być rozliczone i to przed wyborami.
W gazetkach nie zauważyłem nawet dokumentacji tego co
trzeba zmienić w Parku Jordana, natomiast umieszczano
często

zdjęcia

radnych

[

za czasów panowania dynastii

Klimowiczów – chyba w każdej gazetce- zdj. przewodniczącego]
nic nie wnoszące do problemów dzielnicy.
Wypowiedzią radnej o parku Jordana „…… ta część, w której
stoją pomniki jest wyłączona z użytkowania dla normalnych
ludzi przez większą część roku, tam się ciągle odbywają jakieś
spotkania rocznicowe, upamiętniające itd., nie mogą normalnie

87

mieszkańcy z tego parku korzystać….” winni zająć się prawnicy
lub medycy, bo to nie spełnia norm normalnej wypowiedzi.
Jak

można

zrozumieć

wypowiedź

użytkownicy parku i to

radnej-

tacy

jak

ja

części, w której stoją pomniki,

uczestnicy ‚jakiś’ spotkań rocznicowych, upamiętniających itd.”
to nie są normalni ludzie.
Niewątpliwie potrzebne są badania nad normalnością, radnych
w szczególności, bo jak tak dalej pójdzie, to dzielnica V
przestanie

pełnić

swoją

funkcję,

zostanie

wyłączona

z

użytkowania, za chwilę w ogóle nie będzie można tam
mieszkać.
Ja

w

każdym

razie,

jako

mieszkaniec

Krakowa,

jako

mieszkaniec Dzielnicy V, nie wyrażam zgody, aby z moich
podatków Radni tej dzielnicy byli finansowani na swoją,
szkodliwą dla Dzielnicy V, dla Krakowa- działalność.
Potrzebna jest rewaloryzacja Parku Jordana, ale potrzebna jest
także, a może jeszcze bardziej, rewaloryzacja rad miasta
Krakowa, aby Kraków mógł normalnie się rozwijać, z korzyścią
nie tylko dla radnych, ale dla wszystkich mieszkańców. Radni
mają służyć mieszkańcom Krakowa, a nie panować nad nimi.
Obecny model nie może dalej funkcjonować.
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Projekt rewaloryzacji Parku im. Dr Henryka Jordana – chluby
Krakowa, jest realizowany, choć z opóźnieniem, ale projektu
rewaloryzacji krakowskich rad jednak do tej pory nie ma,
mimo że wielu radnych chluby Krakowowi nie przynosi – wręcz
przeciwnie. Nie potrafią się zachować jak trzeba i może dlatego
tak

nienawidzą

panteonu

tych

Polaków,

którzy

w

najtrudniejszych dla Polski czasach zachowywali się jak trzeba.
W stulecie odzyskania Niepodległości, w Królewskim Mieście
Krakowie, który także 100 lat temu odzyskał Wolność i tak
wiele zrobił dla Niepodległości Polski, rady miejskie winny być
zrewaloryzowane,

aby

nie

przynosiły

wstydu

jego

mieszkańcom.
Poniżej zamieszczam
dokumentacje [ w sumie ok. 400 ] tego co się dzieje w Parku
Jordana – zrealizowane pro publico bono z budżetu własnego,
patriotycznego i proszę o porównanie z dokumentacjami
Dzielnicy

V

Krakowa

[http://www.dzielnica5.krakow.pl/]

finansowanej z budżetu miasta, czyli przez mieszkańców
płacących w Krakowie podatki, także uważanych przez radnych
dzielnicy za nienormalnych, bo z przyjemnością korzystających
z patriotycznego sektora Parku im. dr Henryka Jordana.
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Dokumentacje te i niezależne opinie w najmniejszym nawet
stopniu nie zainteresowały ani Dzielnicy V, ani aktywistek, ani
dziennikarek w ramach ‚badań’ nad opiniami mieszkańców
Krakowa na temat Parku Jordana.
Najwyższy czas aby w Krakowie było normalnie !
♣
Moja strona dedykowana niezłomnym Polakom na drodze do
Niepodległości umieszczonych na pomnikach w Galerii Wielkich
Polaków XX wieku w Parku im. dr Henryka Jordana:Żołnierze
Niezłomni w Parku Jordana w Krakowie. Pomniki „Żołnierzy
Wyklętych” w systemie komunistycznym, uhonorowanych w
Galerii

Wielkich

Polaków

XX

wiekuhttps://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/ ok. 160
fotoreportaży
Strona poświęcona niedźwiedziowi – Wojtkowi z Armii Andersa,
najbardziej popularnemu wśród dzieciaków pomnikowi w Parku
Jordana, czego ani ‚aktywiści’, ani Dzielnica V znieść nie mogą
[ 35 fotoreportaży]
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Wojtek z Armii Andersa w krakowskim Parku Jordana– Pomnik
słynnego

niedźwiedzia-

towarzysza

broni

spod

Monte

Cassinohttps://pomnikwojtek.wordpress.com/
Wykaz fotoreportaży i tekstów z mojej foto-kroniki
Krakowa [ ‚rozproszonych’ na kliku stronach www ]
poświęconych Parkowi im. dr Henryka Jordana – ok.
250
Strony www
Józef

Wieczorek

w

Krakowie

(i

nie

tylko)

w

2018-

nie

tylko)

w

2017-

tylko)

w

2016-

tylko)

w

2015-

https://wkrakowie2018.wordpress.com
Józef

Wieczorek

w

Krakowie

(i

https://wkrakowie2017.wordpress.com/
Józef

Wieczorek

w

Krakowie

(i

nie

https://wkrakowie2016.wordpress.com/
Józef

Wieczorek

w

Krakowie

(i

nie

https://wkrakowie2015.wordpress.com/
Józef

Wieczorek

w

Krakowie

(i

nie

http://wkrakowie2014.wordpress.com/
http://wkrakowie2014cd.wordpress.com/;
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tylko)

w

2014

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

Krakowie

(i

nie

tylko)

rok

2012/2013-

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/
WYKAZ Fotoreportaży
Dewastacja

pomnika

„Łupaszki”

–

Zygmunta

Szendzielarza w Parku Jordana [w czynie 1-majowym ?]
https://niezlomnym.wordpress.com/2018/04/30/dewastacjapomnika-zygmunta-szendzielarza-ps-lupaszko-w-parkujordana/
Briefing prasowy w sprawie rewitalizacji Parku Jordana
https://wkrakowie2018.wordpress.com/2018/05/07/briefingprasowy-w-sprawie-rewitalizacji-parku-jordana/
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Pamięci tej, która zachowała się jak trzeba
https://wkrakowie2017.wordpress.com/2017/08/28/pamiecitej-ktora-zachowala-sie-jak-trzeba/
Kiedy dobra zmiana w Krakowie ? Kompromitujące
status quo w Święto Flagi.
https://wkrakowie2017.wordpress.com/2017/05/02/kiedydobra-zmiana-w-krakowie-kompromitujace-status-quo-wswieto-flagi/
Piknik

KODu

w

Parku

Jordana

-Schizforeniczny

nadzwyczaj
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/08/14/piknikkodu-w-parku-jordana/
Światowe Dni Młodzieży w Parku Jordana –Park Jordana
Strefą Pojednania
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/07/28/swiatowedni-mlodziezy-w-parku-jordana/
Czy Kraków leży jeszcze w Polsce ? Maszt flagowy w
Parku Jordana – tylko sezonowy ?
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/06/23/czykrakow-lezy-jeszcze-w-polsce/
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Henryk Sienkiewicz i Zofia Kossak-Szczucka w Galerii
Wielkich Polaków XX wieku
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/06/09/henryksienkiewicz-i-zofia-kossak-szczucka-w-galerii-wielkichpolakow-xx-wieku/
Moce i niemoce włodarzy Krakowa
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/05/30/moce-iniemoce-wlodarzy-krakowa/
Marsz dla Życia i Rodziny
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/05/29/marszdla-zycia-i-rodziny/
Ćwiczenia

cielesne

w

Parku

Jordana

zmieniają

rzeczywistość Krakowa
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/05/21/cwiczeniacielesne-w-parku-jordana-zmieniaja-rzeczywistosc-krakowa/
Henryk Sienkiewicz i Zofia Kossak-Szczucka niebawem
w Parku Jordana
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/05/15/henryksienkiewicz-i-zofia-kossak-szczucka-niebawem-w-parkujordana/
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Święto Flagi – kontrasty krakowskie
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/05/02/swietoflagi-kontrasty-krakowskie/
Muzyka w Parku Jordana
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/04/30/muzykaw-parku-jordana/
Krakowskie

problemy

–

smog

ustępuje,

kurz

następuje – krakowianie nadal wkurzeni
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/04/02/krakowski
e-problemy-smog-ustepuje-kurz-nastepuje/
GieWu

(i

nie

tylko)

porażona

polską

flagą

w

Parku Jordana
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/10/06/giewu-inie-tylko-porazona-polska-flaga-w-parku-jordana/
1 września GieWu wznowiła agresję na Park Jordana –
przygotowania do obrony terytorialnej
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/09/04/1wrzesnia-giewu-wznowila-agresje-na-park-jordana/
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Patriotyczny Park Jordana łączy młodych Polaków
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/08/09/patriotycz
ny-park-jordana-laczy-mlodych-polakow/
Mobbing gazetowy – „Gazeta Wyborcza” wobec prezesa
Towarzystwa Parku im. dr H. Jordana
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/08/03/mobbinggazetowy-gazeta-wyborcza-wobec-prezesa-towarzystwaparku-im-dr-h-jordana/
Czerwona

zaraza

GW

atakuje

w

rocznicę

Powstania Warszawskiego
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/08/01/czerwonazaraza-gw-atakuje-w-rocznice-powstania-warszawskiego/
Najdelikatniejsze

muśnięcia

Gazety

Wyborczej

zaprowadzającej ład i porządek w Parku Jordana
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/31/najdelikat
niejsze-musniecia-gazety-wyborczej-zaprowadzajacej-lad-iprzadek-w-parku-jordana/
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Tyłem do bohaterów i świętych – zgodnie z dyrektywą
GW urządzającej Park Jordana wg swojej ideologii
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/29/tylem-dobohaterow-i-swietych-zgodnie-z-dyrektywa-gw-urzadzajacejpark-jordana-wg-swojej-ideologii/
GW – krakowski wulkan nienawiści do wszystkiego co
polskie i wielkie
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/29/gwkrakowski-wulkan-nienawisci-do-wszystkiego-co-polskie-iwielkie/
Patriotyczny

Park

Jordana

na

celowniku

Gazety

Wyborczej !
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/25/patriotycz
ny-park-jordana-na-celowniku-gazety-wyborczej/
Konsul Generalny Francji Thierry Guichoux w Parku
Jordana

otworzył

wystawę

‚Dziedzictwo

miast francuskich’
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/14/konsulgeneralny-francji-thierry-guichoux-w-parku-jordana-otworzylwystawe-dziedzictwo-miast-francuskich/
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Galeria Wielkich Polaków XX Wieku w Parku Jordana na
szlaku historii w Małopolsce
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/13/galeriawielkich-polakow-xx-wieku-w-parku-jordana-na-szlakuhistorii-w-malopolsce/
Nawałnica powaliła najstarsze drzewa w Parku Jordana,
pomniki przetrwały
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/08/nawalnica
-powalila-najstarsze-drzewa-w-parku-jordana-pomnikiprzetrwaly/
85 rocznica urodzin płk. Ryszarda Kuklińskiego w Galerii
Wielkich Polaków XX wieku w Parku Jordana
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/06/13/85rocznica-urodzin-plk-ryszarda-kuklinskiego-w-galeriiwielkich-polakow-xx-wieku-w-parku-jordana/
Marsz dla Życia i Rodziny A.D. 2015 w Parku Jordana
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/05/31/marszdla-zycia-i-rodziny-a-d-2015-w-parku-jordana/
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Czy włodarzom Królewskiego Miasta Krakowa nie jest
wstyd ?
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/05/28/czywlodarzom-krolewskiego-miasta-krakowa-nie-jest-wstyd/
Krakowski Marsz Rotmistrza Pileckiego A.D. 2015
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/05/23/krakowski
-marsz-rotmistrza-pileckiego-a-d-2015/
Ćwiczenia cielesne w patriotycznym Parku Jordana
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/05/19/cwiczeniacielesne-w-patriotycznym-parku-jordana/
Prawdziwe święto w Parku Jordana – 17 maja 2015 R.
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/05/18/prawdziw
e-swieto-w-parku-jordana-17-maja-2015-r/
Pomnik

bp.

Albina

Małysiaka

odsłonięty

Parku Jordana
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/05/17/pomnikbp-albina-malysiaka-odsloniety-w-parku-jordana/
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w

Przed odsłonięciem pomnika bp Albina Małysiaka w
Parku Jordana
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/05/16/przedodslonieciem-pomnika-bp-albina-malysiaka-w-parku-jordana/
W 100 rocznicę śmierci Henryk Sienkiewicz stanie w
Parku Jordana
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/05/11/w-100rocznice-smierci-henryk-sienkiewicz-stanie-w-parku-jordana/
Ułańskie migawki z krakowskiego 3 Maja 2015 r.
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/05/05/ulanskiemigawki-z-krakowskiego-3-maja-2015-r/
3 Maja w Krakowie – kontrasty: patriotyczny Park
Jordana i Al. 3 Maja – czyli na granicy Polski
patriotycznej i istniejącej tylko teoretycznie
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/05/03/3-majaw-krakowie-kontrasty-patriotyczny-park-jordana-i-al-3-maja/
Biało-czerwony patriotyczny Park Jordana
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/05/02/bialoczerwony-patriotyczny-park-jordana/
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W Parku Jordana – bez miłosierdzia
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/04/12/w-parkujordana-bez-milosierdzia/
Lekcja historii u Generała „Nila” w Parku Jordana w 120
rocznicę urodzin niezłomnego generała
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/03/20/lekcjahistorii-u-generala-nila-w-parku-jordana-w-120-roczniceurodzin-niezlomnego-generala/
Kto

zorganizował

piękne

–

główne

uroczystości

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w
Krakowie A.D. 2015 ?
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/03/05/ktozorganizowal-piekne-glowne-uroczystosci-narodowego-dniapamieci-zolnierzy-wykletych-w-krakowie-a-d-2015/
Uroczyste odsłonięcie pomników Żołnierzy Wyklętych –
Niezłomnych w Parku Jordana
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/03/03/uroczyste
-odsloniecie-pomnikow-zolnierzy-wykletych-niezlomnych-wparku-jordana/
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Narodowy

Dzień

Pamięci

Żołnierzy

Wyklętych

w

Krakowie A.D. 2015 – migawki
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/03/01/narodowy
-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych-w-krakowie-a-d-2015migawki/
11 rocznica śmierci płk. Ryszarda Kuklińskiego – Park
Jordana 11 lutego 2015 r.
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/02/11/11rocznica-smierci-plk-ryszarda-kuklinskiego/
Park Jordana winien być wizytówką Krakowa
https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/10/04/par
k-jordana-winien-byc-wizytowka-krakowa/
W Parku Jordana w intencji kapłanów prześladowanych
i pomordowanych w czasach komunistycznych
https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/09/16/wintencji-kaplanow-przesladowanych-i-pomordowanych-wczasach-komunistycznych/
Koncert patriotyczny w Parku Jordana
https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/09/05/koncert
-patriotyczny-w-parku-jordana/
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Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego w
Parku Jordana podczas uroczystości ku czci gen.
Elżbiety Zawackiej i ofiar II Wojny światowej
https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/09/05/krakow
ski-szwadron-ulanow-im-jozef-pilsudskiego-w-parku-jordanapodczas-uroczystosci-ku-czci-gen-elzbiety-zawackiej-i-ofiar-iiwojny-swiatowej/
Pamięci ofiar II wojny światowej w Parku Jordana
https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/09/01/pamieci
-ofiar-ii-wojny-swiatowej-w-parku-jordana/
W rocznicę zamordowania „Inki” krakowianie zachowali
się jak trzeba
https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/08/29/wrocznice-zamordowania-inki-krakowianie-zachowali-sie-jaktrzeba/
Pomniki jordanowskie w nowej szacie
https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/08/27/pomniki
-jordanowskie-w-nowej-szacie/
Jak Dzielnica V Krakowa maszeruje po niepodległość
https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/07/31/jakdzielnica-v-krakowa-maszeruje-po-niepodleglosc/
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Trwa renowacja pomników jordanowskich
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/06/13/trwarenowacja-pomnikow-jordanowskich/
Pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego 25 maja 2014 r.
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/05/26/podpomnikiem-rtm-witolda-pileckiego-25-maja-2014-r/
Marsz Rotmistrza w Krakowie – w Europejski Dzień
Bohaterów Walki z Totalitaryzmem
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/05/25/marszrotmistrza-w-krakowie-w-europejski-dzien-bohaterow-walki-ztotalitaryzmem/
Obchody

70

rocznicy

Bitwy

o

Monte

Cassino

w

Parku Jordana
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/05/19/obchody70-rocznicy-bitwy-o-monte-cassino-w-parku-jordana/
79 rocznica śmierci Marszałka Piłsudskiego oraz 44
rocznica śmierci gen. W. Andersa
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/05/12/79rocznica-smierci-marszalka-pilsudskiego-oraz-44-rocznicasmierci-gen-w-andersa/
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Rocznicowe kontrasty krakowskie – 12 maja 2014 r.
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/05/12/rocznicow
e-kontrasty-krakowskie-12-maja-2014-r/
Krakowski Szwadron Ułanów im. Marszałka Piłsudskiego
przed kolejną rocznicą śmierci swego Patrona
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/05/12/krakowski
-szwadron-ulanow-im-marszalka-pilsudskiego-przed-kolejnarocznica-smierci-swego-patrona/
Lekcja historii w Patriotycznym Parku Jordana
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/05/05/lekcjahistorii-w-patriotycznym-parku-jordana/
Polacy na medal w Patriotycznym Parku Jordana
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/05/05/polacyna-medal-w-patriotycznym-parku-jordana/
Święto 3 Maja w Patriotycznym Parku Jordana
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/05/04/swieto-3maja-w-patriotycznym-parku-jordana/
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3 Majowe migawki z Krakowa A.D. 2014
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/05/03/3majowe-migawki-z-krakowa-a-d-2014/
Święto Flagi – kontrasty krakowskie
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/05/02/swietoflagi-kontrasty-krakowskie/
To

biznes,

a

nie

patriotyzm,

zakłóca

równowagę

jordanowską w Krakowie
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/04/29/bizneszakloca-rownowage-jordanowska-w-krakowie/
Przed kanonizacją Jana Pawła II
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/04/26/przedkanonizacja-jana-pawla-ii/
Patriotyczny

Maj

A.

D.

2014

w

Patriotycznym

Parku Jordana
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/04/25/patriotycz
ny-maj-a-d-2014-w-patriotycznym-parku-jordana/
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Strach przed patriotyzmem i edukacją ogarnął radnych
Dzielnicy V w Krakowie ?
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/04/12/strachprzed-patriotyzmem-i-edukacja-ogarnal-radnych-dzielnicy-vw-krakowie/
Monte Cassino w Parku Jordana !
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/04/01/montecassino-w-parku-jordana/
Ponowna

profanacja

pomnika

płk.

Kuklińskiego

w

Parku Jordana
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/03/07/ponownaprofanacja-pomnika-plk-kuklinskiego-w-parku-jordana/
Narodowy

Dzień

Pamięci

„Żołnierzy

Wyklętych”

–

główne uroczystości w Krakowie
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/03/01/narodowy
-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych-glowne-uroczystosci-wkrakowie/
Jaka reakcja krakowian na Falun Gong ?
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/02/18/jakareakcja-krakowian-na-falun-gong/
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Renowacja

pomnika

płk.

Ryszarda

Kuklińskiego

w

Galerii Wielkich Polaków XX wieku
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/02/15/renowacja
-pomnika-plk-ryszarda-kuklinskiego-w-galerii-wielkichpolakow-xx-wieku/
Profanacja pomnika płk. Kuklińskiego w Galerii Wielkich
Polaków XX wieku
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/02/14/profanacj
a-pomnika-plk-kuklinskiego-w-galerii-wielkich-polakow-xxwieku/
Pamięci płk. Ryszarda Kuklińskiego w Galerii Wielkich
Polaków XX wieku
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/02/13/pamiecisp-plk-ryszarda-kuklinskiego-w-galerii-wielkich-polakow-xxwieku/
Dziesiąta

rocznica

śmierci

śp.

płk.

Ryszarda

Kuklińskiego – uroczystości w Krakowie
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/02/11/dziesiatarocznica-smierci-sp-plk-ryszarda-kuklinskiego-uroczystosci-wkrakowie/
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Przed 10 rocznicą śmierci płk. Kuklińskiego
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/02/10/przed-10rocznica-smierci-plk-kuklinskiego/
Płk.

Ryszard

Kukliński

w

Galerii

Wielkich

Polaków

XX wieku
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/02/09/plkryszard-kuklinski-w-galerii-wielkich-polakow-xx-wieku/
Pozytywne skutki obywatelskiego patronatu medialnego
dla inwestycji w Krakowie w 2014 r.
https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/01/02/pozytywn
e-skutki-obywatelskiego-patronatu-medialnego-dla-inwestycjiw-krakowie-w-2014-r/
13 grudnia 2013 r. – pamięć o kapelanie Solidarności
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/12/13/13grudnia-2013-r-pamiec-o-kapelanie-solidarnosci/
Kazimierz Cholewa o pomnikach z Parku Jordana dla
Radia Kraków
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/12/12/kazimierzcholewa-o-pomnikach-z-parku-jordana-dla-radia-krakow/
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Stan pomników jordanowskich odzwierciedleniem stanu
wychowania

patriotycznego

w

królewskim

mieście Krakowie
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/12/03/stanpomnikow-jordanowskich-odzwierciedleniem-stanuwychowania-patriotycznego-w-krolewskim-miescie-krakowie/
Alarmujący

stan

pomników

w

krakowskim

Parku Jordana
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/12/01/alarmujac
y-stan-pomnikow-w-krakowskim-parku-jordana/
Przed Świętem Niepodległości w Krakowie
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/11/08/przedswietem-niepodleglosci-w-krakowie/
Pamiętaj o tych co nawet grobu nie mają !
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/10/31/pamietajo-tych-co-nawet-grobu-nie-maja/

110

W 46 rocznicę śmierci gen. Stanisława Sosabowskiego
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/09/25/w-46rocznice-smierci-gen-stanislawa-sosabowskiego/
Koncert patriotyczny w Parku Jordana
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/09/09/koncertpatriotyczny-w-parku-jordana/
Zofia Pilecka – córka rtm. Witolda Pileckiego z ułanami
( i nie tylko) w patriotycznym Parku Jordana
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/09/06/zofiapilecka-corka-rtm-witolda-pileckiego-w-patriotycznym-parkujordana/
Szwadron

ułanów

w

hołdzie

gen.

Stanisławowi

Sosabowskiemu w Parku Jordana
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/09/05/szwadronulanow-w-holdzie-gen-stanislawowi-sosabowskiemu/
Wojsko

na

uroczystości

odsłonięcia

pomnika

gen.Stanisława Sosabowskiego
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/09/04/wojskona-uroczystosci-odsloniecia-pomnika-gen-stanislawasosabowskiego/
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Migawki

z

uroczystości

odsłonięcia

pomnika

gen.Stanisława Sosabowskiego
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/09/03/migawkiz-uroczystosci-odsloniecia-pomnika-gen-stanislawasosabowskiego/
Odsłonięcie

pomnika

gen.Stanisława

Sosabowskiego.

Hołd pamięci ofiar II wojny światowej w Parku Jordana
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/09/01/odslonieci
e-pomnika-gen-stanislawa-sosabowskiego/
28 sierpnia 1946 r. została zamordowana ‚Inka’
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/08/28/28sierpnia-1946-r-zostala-zamordowana-inka/
Bariery dla pogotowia nadal przed Parkiem Jordana
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/08/14/barierydla-pogotowia-nadal-przed-parkiem-jordana/
Park Jordana pod obywatelską lupą
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/08/03/parkjordana-pod-obywatelska-lupa/
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Pożegnanie Generała
https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2013/05/28/pozegn
anie-generala/
Marsz dla Życia i Rodziny w Parku Jordana
https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2013/05/28/marszdla-zycia-i-rodziny-w-parku-jordana/
Wielcy Polacy XX wieku po pierwszym ataku zimy
https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/10/29/wielcypolacy-xx-wieku-po-pierwszym-ataku-zimy/
W Galerii Wielkich Polaków XX wieku w Patriotycznym
Parku Jordana
https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/10/03/wgalerii-wielkich-polakow-xx-wieku-w-patriotycznym-parkujordana/
„Dziennik Polski” nie zachował się jak trzeba – list do
redaktora naczelnego
https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/09/19/dzienni
k-polski-nie-zachowal-sie-jak-trzeba-list-do-redaktoranaczelnego/
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W hołdzie ‚Ince’ – sanitariuszce z AK, która zachowała
się jak trzeba
https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/09/18/wholdzie-ince-sanitariuszce-z-ak-ktora-zachowala-sie-jaktrzeba/
Patriotyczna uroczystość w rocznicę agresji sowieckiej
na Polskę 17 września 1939 r.
https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/09/17/patrioty
czna-uroczystosc-w-rocznice-agresji-sowieckiej-na-polske-17wrzesnia-1939-r/
Pomnik

„Inki

”

Danuty

Siedzikówny

odsłonięty

w

Patriotycznym Parku Jordana w Krakowie
https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/09/16/pomnik
-inki-danuty-siedzikowny-odsloniety-w-patriotycznym-parkujordana-w-krakowie/
28 sierpnia 1946 r. została zamordowana „Inka” –
Danuta Siedzikówna
https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/08/28/28sierpnia-1946-r-zostala-zamordowana-inka-danutasiedzikowna/
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Migawki z Patriotycznego Parku im. dr H. Jordana
https://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/05/31/migawkiz-patriotycznego-parku-im-dr-h-jordana/
Patriotyczni Niecieczanie w Patriotycznym Parku dr
H. Jordana
https://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/05/30/patriotycz
ni-niecieczanie-w-patriotycznym-parku-dr-h-jordana/
Lekcja historii Jacka Pawłowicza (IPN) w Patriotycznym
Parku dr H. Jordana
https://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/05/29/lekcjahistorii-jacka-pawlowicza-ipn-w-patriotycznym-parku-dr-hjordana/
Gen. Jerzy Biziewski i Jego żołnierze w Hołdzie Gen.
Leopoldowi

Okulickiemu

i

żołnierzom

Polski Walczącej
https://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/05/29/gen-jerzybiziewski-i-jego-zolnierze-w-holdzie-gen-leopoldowiokulickiemu-i-zolnierzom-polski-walczacej/
Gen.

Leopold

Okulicki

w

XX wieku
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Galerii

Wiekich

Polaków

https://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/05/28/genleopold-okulicki-w-galerii-wiekich-polakow-xx-wieku/
Odsłonięcie

pomnika

Gen.

Leopolda

Okulickiego

w

patriotycznym Parku Jordana
https://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/05/27/odslonieci
e-pomnika-gen-leopolda-okulickiego-w-patriotycznym-parkujordana/
Marsz Rotmistrza, 13 maja 2012 w Krakowie
https://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/05/13/marszrotmistrza-13-maja-2012-w-krakowie/
Akcja

–

Przywracamy

lekcje

historii

do

szkół

–

w Krakowie
https://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/05/02/akcjaprzywracamy-lekcje-historii-do-szkol-w-krakowie/
Przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Patriotycznym Parku Jordana w Krakowie
https://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/02/29/przednarodowym-dniem-pamieci-zolnierzy-wykletych-wpatriotycznym-parku-jordana-w-krakowie/
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Ku

czci

pułkownika

Ryszarda

Kuklińskiego

w

8

rocznicę śmierci
https://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/02/11/ku-czcipulkownika-ryszarda-kuklinskiego-w-8-rocznice-smierci/
Kolejny

atak

na

pomnik

płk.Kuklinskiego

w

Parku Jordana
https://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/02/11/kolejnyatak-na-pomnik-plk-kuklinskiego-w-parku-jordana/
Galeria Wielkich Polaków XX wieku w zimowej szacie
https://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/01/14/galeriawielkich-polakow-xx-wieku-w-zimowej-szacie/
POKiN

w

Krakowie

pyta:

Czy

Sejm

uhonoruje

pułkownika Kuklińskiego?
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/12/11/pokin-wkrakowie-pyta-czy-sejm-uhonoruje-pulkownika-kuklinskiego/
Patriotyczny

Park

Jordana

w

przeddzień

Święta Niepodległości
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/11/10/patriotycznypark-jordana-w-przeddzien-swieta-niepodleglosci/
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Park Jordana – remedium na sen Polaka
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/10/03/park-jordanaremedium-na-sen-polaka/
Szkice jordanowskie Tadeusza Łukasiewicza
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/09/28/szkicejordanowskie-tadeusza-lukasiewicza/
Odsłonięcie

pomnika

Andrzeja

Małkowskiego

Parku Jordana
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/08/27/odslonieciepomnika-andrzeja-malkowskiego-w-parku-jordana/
Przed odsłonięciem pomnika Andrzeja Małkowskiego
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/08/27/przedodslonieciem-pomnika-andrzeja-malkowskiego/
Harcerze z Parku Jordana w Krakowie
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/08/26/harcerze-zparku-jordana-w-krakowie/
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w

Ofiary Reżimów Totalitarnych w Parku Jordana
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/08/23/ofiarystalinizmu-i-nazizmu-w-parku-jordana/
Wystawa zdjęć ze Szlaku Bojowego I Dywizji Pancernej
gen. Maczka w Parku Jordana
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/06/08/wystawazdjec-ze-szlaku-bojowego-i-dywizji-pancernej-gen-maczka-wparku-jordana/
Filmy z odsłonięcia pomnika gen. Stanisława Maczka w
Parku Jordana w Krakowie
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/06/08/filmy-zodsloniecia-pomnika-gen-stanislawa-maczka-w-parku-jordanaw-krakowie/
Migawki (drugie) z odsłonięcia pomnika gen. Stanisława
Maczka w Parku Jordana w Krakowie
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/06/07/migawkidrugie-z-odsloniecia-pomnika-gen-stanislawa-maczka-wparku-jordana-w-krakowie/
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Migawki z odsłonięcia pomnika gen. Stanisława Maczka
w Parku Jordana w Krakowie
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/06/06/migawki-zodsloniecia-pomnika-gen-stanislawa-maczka-w-parku-jordanaw-krakowie/
Odsłonięcie pomnika gen. Stanisława Maczka w Parku
Jordana w Krakowie
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/06/05/odslonieciepomnika-gen-stanislawa-maczka-w-parku-jordana-wkrakowie/
Przed odsłonięciem pomnika gen. Stanisława Maczka
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/06/04/przedodslonieciem-pomnika-gen-stanislawa-maczka/
Migawki

z

uroczystości

w

Krakowie

poświęconej

pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/05/25/migawki-zuroczystosci-w-krakowie-poswieconej-pamieci-rotmistrzawitolda-pileckiego/
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18 maja 2011 w Parku Jordana
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/05/18/18-maja-2011w-parku-jordana/
Gen.

Fieldorf

„Nil’

wykonania

w

Parku

przez

Jordana

władze

–

58

lat

od

komunistyczne

wyroku śmierci
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/02/24/gen-fieldorfnil-w-parku-jordana-58-lat-od-wykonania-przez-wladzekomunistyczne-wyroku-smierci/
7. rocznica śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego –
krakowianie pamiętają
https://wkrakowie.wordpress.com/2011/02/11/7-rocznicasmierci-pulkownika-ryszarda-kuklinskiego-w-krakowie/
Rocznica 17 września 1939 r. w Parku Jordana
https://krakjw.wordpress.com/2010/09/17/17-wrzesnia-1939r-w-parku-jordana/
Odsłonięcie pomnika Karoliny Lanckorońskiej
https://krakjw.wordpress.com/2010/05/02/odslonieciepomnika-karoliny-lanckoronskiej/
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115. rocznica urodzin Gen. Emila Fieldorfa „Nila”
https://krakjw.wordpress.com/2010/03/17/115-rocznicaurodzin-gen-emila-fieldorfa-nila/
Odsłonięcie pomnika św. Maksymiliana Kolbe
https://krakjw.wordpress.com/2009/08/29/odslonieciepomnika-sw-maksymiliana-kolbe/
oraz na moim blogu –https://blogjw.wordpress.com/:
Aktywiści

–

nienawistnicy,

propagandyści

w

dziennikarze

100-lecie

–

odzyskania

Niepodległości
https://blogjw.wordpress.com/2018/05/17/aktywiscinienawistnicy-dziennikarze-propagandysci/
Konieczna ochrona środowiska akademickiego przed
zanieczyszczeniami

emitowanymi

przez

Gazetę

Wyborczą
https://blogjw.wodpress.com/2015/07/28/konieczna-ochronasrodowiska-akademickiego-przed-zanieczyszczeniamiemitowanymi-przez-gazete-wybocza/
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Polska flaga na polskie drogi ! Postulat obywatelski na
100-lecie odzyskania Niepodległości
https://blogjw.wordpress.com/2018/05/11/polska-flaga-napolskie-drogi-postulat-obywatelski-na-100-lecie-odzyskanianiepodleglosci/
Wolna Polska – na opak
https://blogjw.wordpress.com/2016/08/09/wolna-polska-naopak/
„Ince” trzeba postawić pomnik, a rektorom – szklany
nocnik, aby zobaczyli co zrobili
https://blogjw.wordpress.com/2011/08/27/%E2%80%9Eince
%E2%80%9D-trzeba-postawic-pomnik/
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Wadliwa metodologia badania opinii publicznej
o korzeniach komunistycznych
Czerwiec 4, 2018
Przez ponad dwa lata trwały prace nad opracowaniem nowej
ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym zwanej ‚Konstytucją
dla nauki’. Ustawa przeszła już różne konsultacje, badania
opinii publicznej, z czego była zadowolona nawet Komisja
Europejska rekomendująca innym przebieg prac nad ustawą
jako wzorcowy.
I ten wzorzec przeszedł już także przez komisję sejmową,
chociaż przed przejściem, posłowie – członkowie komisji
najsilniejszego ugrupowania politycznego, suchej nitki na tej
ustawie nie pozostawiali.
Ale tak jakoś szybko zdołała wyschnąć nawet ostatnia nitka.
Doprawdy zdumiewające.
Ja jednak uważam, że metodologia badań opinii publicznej, a
akademickiej w szczególności, była wadliwa, a co więcej nie
doszło do wysłuchania publicznego w sejmie co minister nauki
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zapowiadał podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.
Wysłuchanie miało nastąpić w styczniu, no może w lutym, a tu
zima się skończyła i wiosna się kończy i wysłuchania nie było a
zapewne z powodu zbliżających się wakacji ogłoszono, że go
nie

będzie,

bo

kto

w

górach,

czy

na

plażach

nawet

egzotycznych by tego chciał słuchać, tym bardziej, że ustawa
jest wręcz egzotyczna, więc mogłoby to być niezdrowe, bo by
egzotyki było za dużo.
Ustawa w dużej mierze oparta jest o wdrażany przez lata w
życie

system

tytularny,

w

którym

to

tytuły

i

dyplomy

odgrywają wiodącą rolę. Mimo, że taki system ciągnie naukę w
Polsce w dół, a nawet wiedzie ku przepaści, to niemal nikogo
to nie porusza.
Kiedyś za pomocą koralików i wisiorków zjednywano sobie
kacyków

różnych

ujarzmiając.

W

egzotycznych

miarę

krajów,

cywilizacyjnego

następnie

rozwoju

koraliki

je
i

wisiorki zastąpiono tytułami i dyplomami i też przez lata
dawało się tym ujarzmiać ludzi zdawałoby się rozumnych i
inteligentnych – i to nawet w systemie komunistycznym.
I teraz, po medialnym obaleniu komunizmu, oni sami – do tej
pory ujarzmieni mentalnie i moralnie, z całymi zestawami
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dyplomów i tytułów, nieraz całkiem imponującymi, walczą jeno
o to – aby było tak, jak było. I to ma być fundament zmian !
O innych fundamentach rozmów nie było. Kto alarmował, że to
wszystko stoi na bagnie i trzeba go skutecznie osuszyć, aby
gmach nauki – uniwersytetów w szczególności – stał na
podłożu stabilnym, a najlepiej skalnym, pomijany był w
konsultacjach/dyskusjach, w badaniach opinii publicznej.
Problemów fundamentalnych konstytucja nie porusza – nawet
nie ma preambuły, więc nadal nie wiemy czym po reformie ma
być nauka, czym ma być uniwersytet, czym mają być elity tam
formowane.
Mówimy że elity u nas są kiepskie, mimo imponującego
wzrostu

populacji

udyplomowionych,

utytułowanych.

Na

wysoki poziom elit to się nie przekłada – wręcz przeciwnie. Im
więcej dyplomów, im więcej profesorów, tym z nauką w
Polsce – gorzej, tak jak z elitami, bo to się nawzajem przenika
i nawzajem reprodukuje.
To, że metodologia badań opinii także na temat Konstytucji dla
nauki była wadliwa nie może więc dziwić. Jakie elity, jacy
akademicy – takie badania i ich wyniki.
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Niewątpliwie ta metodologia badań jest zakorzeniona w nie do
końca obalonym systemie komunistycznym.
Tak sobie przypominam, że w jeszcze w czasach PRLu, w
czasach

schyłkowego

przewodniej

siły

Gomułki

narodu

o

pytano

braki

w

się

przywódcę

zaopatrzeniu

w

peerelowskich sklepach. Przywódca sam doświadczeń w tej
materii nie miał, bo to jego zaopatrywano a on się o
zaopatrzenie nie musiał starać. Powołał się na opinie swojej
żony, która jak mówił nigdy mu się nie skarżyła, że ma
jakiekolwiek trudności w zdobyciu potrzebnych artykułów.
Jasne

jest,

że

przywódcy

i

utrwalacze

systemu

komunistycznego takich braków nie mieli, ale niedługo potem
doszło do masakry na Wybrzeżu, bo ludziom jednak wiele
brakowało do

życia. Wadliwa metodologia badania opinii

publicznej nie zapobiegła tragedii.
Na początku tzw. transformacji ustrojowej, na wzorcowym dla
innych uczelni Uniwersytecie Jagiellońskim powołano komisję
pod wodzą prof. Jerzego Wyrozumskiego, aby zbadała stan
pokrzywdzenia uczelni w okresie PRLu. Komisja opracowała
iście

genialną

metodzie

metodologię

towarzysza

badań,

Wiesława
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może

(Gomułki

wzorowaną
)

i

na

prowadziła

badania tylko wśród beneficjentów PRLu, pomijając tych,
którzy w PRLu krzywd różnych doznali. Rzecz jasna owocem
prac tej komisji było stwierdzenie, że tak naprawdę nikt w
PRLu na UJ nie został pokrzywdzony. Wspaniały system –
nieprawdaż ? I metodologia – również !
I ten zatruty owoc tych badań do tej pory zatruwa środowisko
akademickie [i nie tylko] i niemal nikt nie zamierza go
podważać. Chyba z obawy że smród były jeszcze większy.
Jak w dziejach UJ nie rozpoznano metodami naukowymi
systemu komunistycznego, a nawet stanu wojennego, problem
pokrzywdzonych sam zniknął z przestrzeni publicznej !
Chociaż uczelnia też znika z systemu światowego, mimo
imponującego

rozwoju

nieruchomości

akademickich

i

utytułowania, nie ma woli zmian metodologii badań gdy ich
rezultaty przynoszą szkody w życiu publicznym.
Ostatnio, przy zdewastowanym pomniku Łupaszki w Parku
Jordana byłem pouczany przez starszego jegomościa, że to był
zbrodniarz

a

systemu

komunistycznego

nie

było,

więc

winienem się uczyć historii – zapewne takiej jaką piszą
utytułowani, a zatem uważani za wiarygodnych – historycy.
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Także niedawno, na sesji Rady Królewskiego Miasta Krakowa
radna jednej z dzielnic ( traf chciał, że tej, w której ja bytuję)
oznajmiła, że krakowski Park Jordana to nie jest park dla
normalnych ludzi a ona reprezentuje opinie mieszkańców
dzielnicy Z jej badań opinii publicznej zostałem chyba a priori
wykluczony, choć do parku chodzę, ale opinię mam odmienną i
normalność także.
Niestety coraz bardziej formalnie wykształceni Polacy, chyba
coraz bardziej bezkrytyczni, przyjmują to co im do wierzenia
podają utytułowani i wdrażają w życie ich nieraz wadliwe
metody badań.
Jeno margines społeczny, mniej wyedukowany, zachowuje
jakąś trzeźwość spojrzenia i kojarzenia – ale czy to ma jeszcze
znaczenie ?

Kraków, 6 czerwca 2018 r.
Pan Prezydent Miasta Krakowa
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Jacek Majchrowski
W sprawie uroczystości odsłonięcia/iluminacji pomnika
generała Ryszarda Kuklińskiego
w Krakowie ( 4 czerwca 2018 r.)

4 czerwca na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Krakowie
dokonano odsłonięcia, a właściwie iluminacji pomnika generała
Ryszarda

Kuklińskiego

–

Honorowego

Obywatela

Miasta

Krakowa, która to uroczystość zdumiała mnie, jak i wielu
mieszkańców Krakowa uważających generała za bohatera.
Będąc uczestnikiem – obserwatorem tej uroczystości nie
zauważyłem przy pomniku ani flagi polskiej, ani amerykańskiej
[

nieoficjalną

flagę

polską

rozwinęli

weterani

walki

o

niepodległą Polskę poza ogrodzeniem/placem uroczystości],
nie usłyszałem hymnu polskiego – nie było go w programie !?
[ hymn zaintonowali poza ogrodzeniem weterani walki o
niepodległą Polskę ], nie zauważyłem Kompanii Honorowej WP,
ani nawet warty wojskowej [wartę przy pomniku pełniła Straż
Miejska,

ale

jak

mi

wiadomo

Ryszard

Kukliński

był

pułkownikiem -a po śmierci generałem- WP, a nie generałem
Straży Miejskiej], nie było orkiestry wojskowej, nie było salwy
honorowej, nie było apelu, nie było wysokich funkcjonariuszy
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państwowych i wojskowych. Nie było też składania kwiatów
pod pomnikiem/tablicą informacyjną.
Nie było przedstawicieli rodziny Ryszarda Kuklińskiego, ani
organizacji działających na rzecz pamięci o czynach generała, z
wyjątkiem Stowarzyszenia im. płk. Ryszarda Kuklińskiego inicjatora budowy tego pomnika.
Standardy tej uroczystości w rażący sposób odbiegały od
standardów

przyjętych

na

takie

okoliczności,

a

przecież

okoliczność była wyjątkowa, tak jak wyjątkowe były dokonania
gen. Ryszarda Kuklińskiego.
Kto podjął decyzję o takim bulwersującym przebiegu
uroczystości ?
Media podają, że Miasto Kraków [ czyli mieszkańcy Krakowa
płacący w Krakowie podatki] wydało na pomnik 1,2 mln zł.
Mieszkańcy Krakowa [ i nie tylko] mają zatem prawo wiedzieć
dlaczego taką uroczystością niejako zdegradowano nie tylko
Honorowego

Obywatela

Miasta

Krakowa,

ale

i

polskiego

generała uważanego za bohatera.
Pomnik wzniesiono ku czci generała, ale należnej czci jednak
mu nie oddano.
O co w tym wszystkim chodzi ?
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Słowo skandal słyszałem od obserwatorów tej uroczystości,
słów nieparlamentarnych nie będę przytaczał.
Jak wyglądała oprawa odsłonięcia pomnika/popiersia Ryszarda
Kuklińskiego w Parku Jordana można obejrzeć w materiale:
Odsłonięcie

pomnika

Jordana

płk

R

Kuklińskiego

-11.11.2006

w

r

Parku
-

https://www.youtube.com/watch?v=glv_1OHUqUI
a fotoreportaże z innych uroczystości – m. in. pod adresem
https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/category/kukli
nski/ .
Kontrast po prostu niesamowity. Szereg przykładów składania
hołdu

Wielkim

Polakom,

wyklętym

w

systemie

komunistycznym można znaleźć na mojej stronie: Żołnierze
Niezłomni

w

"Żołnierzy

Wyklętych"

uhonorowanych

Parku
w

Jordana
w

Galerii

w

Krakowie

systemie
Wielkich

-

Pomniki

komunistycznym,

Polaków

XX

wieku-

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/
Fakt, że Park Jordana i Galeria Wielkich Polaków XX wieku jest
pod obstrzałem nienawidzących polskich patriotów, polskiej
flagi, uroczystości oddających hołd Wielkim Polakom.
[Konieczna rewaloryzacja krakowskich rad ! Na 100-lecie
odzyskania

Niepodległości.
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-

https://blogjw.wordpress.com/2018/05/24/koniecznarewaloryzacja-krakowskich-rad/
Aktywiści – nienawistnicy, dziennikarze – propagandyści w
100-lecie

odzyskania

Niepodległości

-

https://blogjw.wordpress.com/2018/05/17/aktywiscinienawistnicy-dziennikarze-propagandysci/]
Czy miało to negatywny wpływ na program uroczystości z 4
czerwca tego roku [?],
która zamiast charakteru wielkiej manifestacji patriotycznej
najwyższej rangi, była po prostu żenująca i nie jest to tylko
moja opinia.
Z poważaniem i oczekiwaniem na wyjaśnienia
Józef Wieczorek, obywatel Miasta Krakowa, mieszkaniec V
Dzielnicy
xxxxxx
Odpowiedź:
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Obalić ustawę Gowina – i co ?
Czerwiec 16, 2018
Ustawa 2.0 – zwana też Konstytucją dla nauki, dotycząca
reformy nauki i szkolnictwa wyższego znajduje się w końcowej
fazie

dyskusji

i

to

na

szczeblu

parlamentarnym,

bo

zapowiadanego przez ministra wysłuchania publicznego nie
będzie.
Widocznie

minister

doszedł

do

wniosku,

że

kogo

chciał

wysłuchać to już wysłuchał, a innych nawet słuchać nie chce.
Skutek jest taki, że mimo ponad 2-letnich konsultacji z tymi, z
którymi chciał konsultować, w końcowej fazie mamy liczne
strajki, protesty, krytyczne listy, tak etatowych ‚akademików’,
jak i studentów, oraz związków zawodowych, którym ta ustawa
sprawiła zawód.
Mnie także, choć zawód był spodziewany, bo mimo napisanych
w

tym

czasie

około

setki

tekstów

na

temat

systemu

akademickiego, rzecz jasna przekazywanych ministerstwu,
rektorom, dyskusja z nimi nie została podjęta.
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Do ustawy mam stosunek krytyczny, ale także na ogół nie
podzielam argumentów krytycznych, bo nie dotyczą onepodobnie jak ustawa- fundamentów systemu akademickiego.
Tłumaczyłem bezskutecznie, że jak się buduje dom, to trzeba
poznać

jego

fundamenty,

a

nie

zajmować

się

jedynie

architekturą i wystrojem jego wnętrza. Jak dom postawimy na
bagnie, czy na osuwisku, to wcześniej czy później ulegnie on
destrukcji i tak może być ze wznoszonym gmachem systemu
akademickiego.
W

pracach

nad

ustawą

nie

wykorzystano

potencjału

intelektualnego polskiej diaspory akademickiej w dobrych
ośrodkach

naukowych

całego

świata,

nie

podejmowano

problemu genezy obecnych kadr akademickich i przyczyn ich
słabości, mimo imponującego wzrostu ilości osób wysoko
utytułowanych
dyplomów

w

zdiagnozowano

i

ogromnego

licznych
nawet

wzrostu

szkołach
chorób

z

ilości

nazwy

toczących

wydawanych

wyższych.
polski

Nie

system

akademicki, stąd i zaproponowana metoda leczenia jest co
najmniej wątpliwa.
Mimo, że w pracach nad reformą brali udział także medycy, za
najważniejsze remedium na bolączki systemowe, uważa się
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pieniądze,

które

marnotrawione

są

w

tym
w

systemie

sposób

rzeczywiście

skandaliczny,

nieduże,

podobnie

jak

potencjał intelektualny Polaków, co jest jednak pomijane
zgodnym milczeniem, tak przez stronę ministerialną, jak i
opozycyjną.
Lewoskrętni studenci, jak i uczelniane komisje Solidarności,
chcą obalić reformę Gowina. Studenci od kilku dni protestują,
strajkują, domagając się chleba i róż ilustrując te domagania
podobizną Róży Luxemburg, chyba po to, aby było wiadomo o
co w tym wszystkim chodzi.
Walczą o prawo do języka polskiego, jakby kto im zabraniał
posługiwać się językiem polskim ! Może im chodzi o sprawienie
wrażenia, że zidentyfikowany przez nich i im podobnych,
‚reżim kaczystowski’, jest gorszy od zaborców/okupantów.
W gruncie rzeczy tacy studenci sprawiają wrażenie, że są
analfabetami i ich postulaty winny prowadzić do zmian w
rekrutacjach na studia

– przynajmniej rozumienie

słowa

pisanego winno być wymagane.
Podobnie

i

w

rekrutacji/awansowaniu

kadr

akademickich/profesorów. Ci nieraz imieniem i nazwiskiem nie
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potrafią się podpisać pod swoimi bredniami/ocenami lepszych
od siebie, aby ich usuwać z uczelni, choć pod tym co inni
ważnego w nauce/edukacji wyższej zrobili- podpisują się
ochoczo, nagle zdolność pisania odzyskują.
Takie mamy kadry i takich mamy studentów, a gremia
solidarnościowe walczą o to, aby ich nie dyskryminować przez
zapowiedź lepszego finansowania naukowców z zagranicy
( także Polaków), aby takich analfabetów/hochsztaplerów
zastąpili w polskim systemie akademickim.
Reforma Gowina ma wiele grzechów i to ciężkich, ale gdyby ją
obalić i zastąpić postulatami studencko-solidarnościowymi to
katastrofa by była jeszcze bardziej spektakularna.
Krytykuję reformę Gowina, ale jeszcze bardziej reformatorów
studencko-solidarnościowych.
Mimo, że Gowin na moje teksty nie reagował, to jednak w
projekcie ustawy DZIAŁ VII art.283, 284 wstawiono mediatora
akademickiego, o co walczyłem od początku wieku na co mam
dowody ( wystarczy ‚wygooglować’ – mediator akademicki).
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To drobiazg ( jest ich jeszcze kilka), choć istotny i być może
polepszy

nieco

sytuację

akademików

niszczonych

przez

mobberów, ale czy uratuje naukę i edukację wyższą w Polsce ?
Nie ma takiej nadziei – trzeba zbadać grunt akademicki i
uformować należyte fundamenty, a dopiero potem wznosić
gmach akademicki.
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Łady i niełady akademickie. Nieład płacowy
Czerwiec 21, 2018

W ramach krytyki reformy Gowina Komisja Zakładowa NSZZ
“Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego
zakwestionowała [List Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”
Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezydenta, Rządu, Sejmu i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków, piątego czerwca
2018

roku

–http://www.nszz-

solidarnosc.uj.edu.pl/aktualnosci?p_p_id=56_INSTANCE_14no
Gfrr6dj2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=vie
w&p_p_col_id=column1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&groupId=1944907&articl
eId=140041898] m. in. brak ładu płacowego pisząc:
‚W szczególności rekomendujemy powrót do przyjętej w 2001
rokukoncepcji ładu płacowego w szkolnictwie wyższym poprzez
wprowadzenie
w

zapisów

ustawowych

gwarantujących

uczelniach publicznych poziom średnich płac w grupach

profesorów, adiunktów, asystentów i pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi w relacji odpowiednio 3:2:1:1 w
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stosunku do
Żądamy

średniej krajowej w gospodarce narodowej.

realizacji

pracowników

programu

publicznych

szkół

wzrostu

wynagrodzeń

wyższych

do

powyżej

określonego poziomu. ‚
Czyli

związkowcy

akademiccy

domagają

się

po

raz

kolejny zagwarantowania uposażenia etatowych pracowników
akademickich, bez względu na wyniki ich pracy, a podobnych,
a nawet wyższych i to znacznie, od płac w gospodarce
narodowej. Jak jedni – pracujący w gospodarce narodowej –
zapracują na jakąś średnią krajową, to akademicy w zależności
od stanowiska i tytułu – a nie wyników ich pracy – winni też
dostawać więcej i mieć to zagwarantowane !
Koncepcja taka była już przyjęta w 2001 r. i jak widać, mimo
przyjęcia, stan nauki i szkolnictwa wyższego się nie podniósł
ani trochę, ani choćby okresowo – wręcz przeciwnie.
Może koncepcja była zła ?
Ja tak uważam i się nie dziwię z osłabienia akademickiego, bo
jego przyczyny moim zdaniem są inne i zarówno ministerstwu,
jak i Solidarności z UJ przedstawiałem w wielu tekstach
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( setkach !) przekazywanych e-mailami. Bez dyskusji ze strony
„S” UJ i ministerstwa w czasach Gowinach – także !
W tej walce ‚S” o ład płacowy nie widać żadnej refleksji, ani
rekomendacji sprawiedliwości, ani rekomendacji solidarności z
tymi, którzy dobrze pracują/pracowali i mają /mieli osiągnięcia
i wpływ na poziom akademicki i nie tylko.
Niestety z takimi akademikami „S” UJ [ i nie tylko] solidarna
jak nie była, tak i nie jest i to jest jedna z przyczyn osłabienia
akademickiego.
Od dawna nie było przełożenia dobrej pracy na dobrą płacę, a
nierzadko było przełożenie na jej brak, w wyniku wykluczania/
wypędzenia

z

populacji

zarabiających

tych

zbyt

dobrze

pracujących.
W czasach PRLu populację akademicką dzielono na docentów
[czytaj:do centów] i do roboty i mimo zmian, tj. likwidacji
etatów docentów – tak pozostało. Jedni na tzw. etatach
samodzielnych
umiejętności

[

często

samodzielnej

wielu],
pracy,

nieraz
czy

jej

mimo

braku

zaniedbywania,

drudzy na etatach tzw. niesamodzielnych, mimo samodzielnej,
odpowiedzialnej i wydajnej pracy, a nawet bez etatów, gdy dla
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samodzielnych
stanowili

–

szczególnie

zagrożenie,

z

przewodniej

przewyższając

ich

siły

narodu-

intelektem

i

pojmowaniem istoty rzeczy.
Widać zmiany nazw uczelni, stanowisk, tytułów, nie wnoszą
wiele do systemu akademickiego, chociaż nad takimi zmianami,
tak na szczeblu osobowym, jak i instytucjonalnym, chyba
najwięcej pracowano, unikając odniesień historycznych, bardzo
pouczających.
Nad zmianami finansowania akademików, według wyników
pracy naukowej i edukacyjnej, jakoś się nie pracuje, postulując
jedynie powiązania ich płacy z wynikami pracy innych w
gospodarce narodowej.
Doprawdy nie rozumiem dlaczego profesor, który nader rzadko
pojawia się na uczelni ( bo jest zatrudniony/zaangażowany
także

gdzie

indziej,

który

zaniedbuje

studentów,

który

wykorzystuje pracę mniej utytułowanych, a czasem po prostu
ich okrada z własności intelektualnej i niszczy, szczególnie tych,
którzy gdy są lepsi od niego i kiedy się bronią przed
wyzyskiem/zniewoleniem) ma zarabiać 3 x więcej od tego kto
w gospodarce narodowej pracuje jak należy ?
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A taki porządek – zwany ładem płacowym, uważam za nieład i
nieporządek w wynagradzaniu akademików i nie uważam, aby
taki poziom nieładu był w systemie akademickim pożądany.
Wręcz przeciwnie.
Nieład funkcjonuje od lat. Przed niemal 20 laty i ja pisałem list
do ministra [ i to solidarnościowego !] przeciwko swoistej
dyskryminacji :
‚Niniejszym występuję o przyznanie mi na działalność naukową
45 667 USD, czyli średniej przypadającej na badacza w Polsce
znajdującego

się

Rzeczpospolita

w

dramatycznej

28.07.2000)).

Nie

ma

sytuacji
żadnych

(

patrz

podstaw

prawnych abym w demokratycznym państwie prawa był w
sposób nieuzasadniony wyróżniany otrzymując na działalność
badawczą aż 0 (słownie zero) zł polskich. Ta niezdrowa
sytuacja budzi wyraźną zazdrość uczonych polskich, którzy
określają mnie jako ‘świętą krowę’. Przyznanie mi dorocznej
dotacji 45 667 USD na działalność badawczą zlikwidowałoby
dotychczas

obowiązujący

kastowy

podział

społeczeństwa,

sprzeczny z Konstytucją RP Jednocześnie zostałyby stworzone
podobne szanse działalności naukowej dla aktywnych Polaków,
którzy nie chcą mimo wszystko emigrować. …Obecny stan
rzeczy sugeruje, że ‘najlepsi z najlepszych’, dyskryminowani
przyznawaniem jedynie średnio 45 667 USD nie mają nic do
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zaprezentowania,

że

ich

osiągnięcia

nijak

się

mają

do

wyróżnianych nakładami 0 zł, i w gruncie rzeczy istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze nakłady księgowane po stronie
wydatków na naukę (jedynie 45 667 USD na badacza) w
niemałym

stopniu

mogą

być

defraudowane.[https://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dial
og-z-ministremnauki/,

https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-

tematy/]
Solidarność akademicka

jakoś nie była solidarna z tymi,

którzy pracowali i wyniki ich pracy były jawne, ale nie byli
finansowani,

a

jedynie

z

tymi,

którzy

nierzadko

nie

pracowali/wyniki ich pracy/nie-pracy nie były jawne, ale byli
finansowani, podobno za mało.
I

tak

mimo

upływu

lat,

licznych

reform

pozostało

bez

zmian. Jedni są do centów, drudzy do roboty, a jak sami
pracują – mimo że nie mają etatów – dla dobra Polski, to nic
im się nie należy, bo finansuje się etaty, a nie robotę.
Różnica jest głównie taka, że kiedyś zarabiało się kilkanaście,
no góra kilkadziesiąt dolarów na miesiąc, a teraz – setki a
nawet tysiące, z tym że poziom nauki i edukacji się obniżył, co
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pokazuje negatywną wręcz korelację między jakością pracy i
wynagrodzeniem za etaty w naszym patologicznym systemie
akademickim.
A związkowców wysoce zaniepokoiła działalność powołanej
ostatnio Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Piszą : „Chwalebne są zamiary przyciągnięcia do Polski
polskich

uczonych

zagranicznych,
praktykom

ale

NAWA,

z

renomowanych

sprzeciwiamy
która

się

uniwersytetów

dyskryminacyjnym

proponuje

reemigrantom

wynagrodzenia kilkakrotnie wyższe od wynagrodzeń krajowych
uczonych. „
Jasne, są za, bo nie wypada być otwarcie przeciw, ale są
przeciw temu, aby ‚zagraniczni’ mieli choćby najmniejszą
ochotę aby wrócić. Przez lata argumentowano aby podnosić rzecz jasna wszystkim akademikom – uposażenia, bo najlepsi
wyjeżdżają, a teraz jest zagrożenie, że ci najlepsi mogliby
wrócić.
Nie można przecież dopuścić aby najlepsi byli wynagradzani
lepiej, bo to by była dyskryminacja tych, którzy są od lat na
etatach

i

nie

chcą

aby

ich
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rozliczano

ze

współpracy

międzynarodowej, publikacji na poziomie międzynarodowym,
no i po prostu z wyników ich pracy. Wszystkim trzeba przecież
płacić po równo – za etaty, a nie za wyniki pracy ! Tak było i
tak ma pozostać, aby było dobrze.
A zresztą ci z zagranicy nie mają habilitacji, więc tak naprawdę
są

gorsi,

mimo

że

wyjeżdżali

jako

najlepsi.

Taka

jest

logika solidarnych z socjalistycznym systemem pracy i płacy.
Mamy kolejny mundial i niemal wszyscy znają się na piłce.
Powszechnie wiadomo, że jak klub chce pozyskać do drużyny
renomowanych zawodników, to im proponuje wielokrotnie
większy płace, niż swoim, mniej renomowanym . Inaczej by
ich nie pozyskał i nie byłby liderem, lecz outsiderem. Lepszym
trzeba płacić więcej za to co robią, także w systemie
akademickim, a u nas płaci się tym, którzy skutecznie blokują
wynagradzanie lepszych.
Ładu, a w rzeczywistości nieładu płacowego w systemie
akademickim
ładu/nieładu

nie

da

się

rozpatrywać

kadrowego,

bez

ładu/nieładu

uwzględnienia
tytularnego,

ładu/nieładu moralnego, ładu/nieładu historycznego, ale tymi
ładami jakoś związkowcy wcale się nie zajmują i nie krytykują
z tego punktu reformy Gowina, które te łady/niełady jeszcze
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utrwala, mimo pewnych ruchów, aby z nimi zerwać – jak np.
poprzez ofertę lepszych płac dla renomowanych pracowników z
zagranicy .
Pozytywny jest natomiast apel związkowców ‚aby wydawać
publiczne

pieniądze

w

najbardziej

efektywny

sposób

w

sektorze wyższych szkół publicznych’ i należałoby oczekiwać,
żeby w tej sprawie związki wiele dobrego zrobiły, bo to jest
konieczność.
Rzecz w tym, że wiele związkowych postulatów jakoś jest na
opak z tymi oczekiwaniami i taką koniecznością.
Pod refleksję proponuję zapoznanie się z efektami działalności
związkowców UJ zawartymi w: sprawozdaniu z działalności
KZ”S”

UJ

w

latach

2014-2018

[http://www.nszz-

solidarnosc.uj.edu.pl/aktualnosci?p_p_id=56_INSTANCE_14no
Gfrr6dj2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=vie
w&p_p_col_id=column1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&groupId=1944907&articl
eId=139183431] i z efektami działalności b. działacza „S” ,
wykonującym niezależnie, bezpłatnie, także robotę związkową
na rzecz rzeczywistej naprawy systemu akademickiego, robotę
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solidarną

z

krzywdzonymi

w

systemie

akademickim,

ale

działającym od lat poza strukturami związkowymi [np.
https://blogjw.wordpress.com/2017/01/01/internetowy-bilansroku-2016-r-dysydenta-akademickiego-bez-etatu-pro-publicobono/
https://blogjw.wordpress.com/2017/12/30/podsumowaniedysydenckiego-roku-2017/%5D
rzecz jasna mając na uwadze co piszą związkowcy „ Badania
naukowe i edukacja są najlepszą i najbardziej opłacalną
inwestycją w przyszłość narodu, w materialny, kulturowy i
cywilizacyjny rozwój Polski.” oraz to, że na jakieś kilkaset
maili do Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” Uniwersytetu
Jagiellońskiego z efektami mojej roboty nie było żadnej reakcji.
Co więcej, jak ktoś ma problemy z mobbingiem, czy to na UJ,
czy gdzie indziej, to zwraca się do mnie, zamiast do „S” –
zupełnie

nie

pojmuję

dlaczego

?

Warto

się

nad

tymi

sprawozdaniami zastanowić.
Józef Wieczorek, były wykładowca UJ, robiący to czego ci na
etatach profesorskich nie byli w stanie robić, współzałożyciel
NSZZ „ Solidarność” w ING UJ, działający także w czasach
wojny jaruzelsko-polskiej [ legitymacja nr 5845 działacza
opozycji antykomunistycznej], wygnany z uczelni podczas
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politycznych czystek akademickich przed tzw. transformacją
ustrojową. Do tej pory

Solidarność ani słowem

się nie

upomniała o mój powrót na uczelnię, dzielnie – solidarnie z
komunistami- walczyła, abym czasem na uczelnię nie wrócił,
ani nie zbadała – ani akademickich, ani związkowych strat
wojennych lat 80-tych, ani nie chce znać historii tamtych lat.
Podobno

tajni

komunistycznego

i
tak

jawni

współpracownicy

ochraniali

uczelnię,

czy

systemu
tak

jej

przewodzili, że nikt w PRLu ani w III RP na UJ nie został
pokrzywdzony, a zresztą przecież ani komunizmu, ani stanu
wojennego to w ogóle nie było, jak wynika z Dziejów
Uniwersytetu

Jagiellońskiego

[https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejowuniwersytetu-jagiellonskiego/ ], a ponadto ani jawni, ani tajni
współpracownicy

systemu

komunistycznego

[ https://lustronauki.wordpress.com/tag/uj/ ] to nikomu nie
przeszkadzali i nie przeszkadzają, jeno wynagrodzenie mają za
niskie.
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Jest sukces reformy Gowina !
Innowacyjny wynalazek do wdrożenia na wakacjach
Urządzenie do czyszczenia stóp z piasku
Czerwiec 23, 2018
Trwają prace nad ostatecznym kształtem reformy Gowina –
reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Od lat nauka i uczelnie
u nas szwankują i to bardzo, na różnych zresztą frontach.
Mimo ogromnej ilości szkół wyższych i profesorów – i to
belwederskich – w rankingach innowacji znajdujemy się na
szarym końcu europejskim.
Reforma ma to zmienić, innowacji ma być więcej i mają być
wdrażane.

Aby

ten

proces

stymulować

wprowadzono

do

naszego systemu kategorię doktoratów wdrożeniowych. U nas
ludzie lubią być doktorami, więc wdrożenie w życie takich
doktoratów winno zaowocować innowacjami.
I chyba już owocuje, bo sezon owocowania w pełni, a w
dodatku zbliżają się wakacje. Właśnie przed wakacjami, kiedy
ludziska wybierają się na plaże, otrzymałem wiadomość o
innowacyjnym
renomowanych

wynalazku
publicznych

młodych
uczelni
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naukowców

(praca

zespołowa

z
–

Uniwersytet

Śląski,

Politechnika

Śląska,

AGH)

,

którzy zaprojektowali urządzenie do czyszczenia stóp, dla osób
opuszczających plaże.
Jak wiadomo nasze plaże są piaszczyste, mimo długotrwałego
panowania

komunizmu,

który

jak

wiadomo

jest

takim

systemem, że i plaże może ogołocić z piasku. Nam się udało,
na naszych plażach piasek jeszcze jest (choć nie zawsze czysty)
i może dlatego wielu (także profesorów) uważa, że czego jak
czego, ale komunizmu to u nas nie było. Jasne, jakby był, to
piasku na plażach by przecież nie było.
A skoro jest i my na plaże wchodzimy, to nasze stopy mogą
być zanieczyszczone piaskiem, co rzecz jasna w życiu pozaplażowym może nas uwierać.
W PRLu wielu plażowiczów oczyszczało stopy z piasku ręcznie,
szczególnie ci którym sylwetka umożliwiała schylanie się do
swoich stóp. Ale wzrost dobrobytu w III RP spowodował, że
wielu plażowiczów nosi brzuchy opadające aż do stóp i schylić
się tak nisko nie mają szans, a sam brzuch stopy nie wyczyści.
Gdzieniegdzie stosowano zatem urządzenia wykorzystujące
strumień wody pod ciśnieniem, którym nawet największe
grubasy są w stanie obmyć swoje stopy po opuszczeniu plaży.
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„ Rozwiązanie to jest jednak nieekologiczne i kosztochłonne,
wiąże się bowiem ze znacznym zużyciem czystej wody,
wymaga

też

zastosowania

doprowadzającej

ją

do

odpowiedniej
urządzenia.”

tak

infrastruktury
objaśniają

innowacyjnie naukowcy, którzy zaprojektowali wynalazek- –
urządzenie, w którym ‚niskociśnieniowy strumień powietrza
dokładnie oczyści stopy plażowiczów z piasku oraz innych
zanieczyszczeń’.
I dalej :
‚Urządzenie składa się z podestu z wbudowaną komorą
czyszczenia
czynności

oraz
przez

siedziskiem
osobę

ułatwiającym

korzystającą

z

tego

wykonanie
rozwiązania.

Komora czyszczenia wyposażona jest natomiast w zestaw co
najmniej

sześciu

dysz

zasilanych

niskociśnieniowym

strumieniem powietrza i zakończonych silikonowymi fibrylami
ułatwiającymi oczyszczanie stóp.’
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Jak widać technologicznie urządzenie jest bez zarzutu, a
siedzisko

niezbędne

dla

czyszczącego

stopy

umożliwia

oczyszczenie stóp nawet przez grubasów mających problemy z
pochylaniem się nad swoim po-plażowym losem.
Zatem przed wakacjami warto się skontaktować z wynalazcami
w celu zaopatrzenia w takie urządzenia przed wyjazdem na
plaże. Urządzenie jest spore, więc przyczepa do samochodu
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jest

niezbędna,

ale

tych

przynajmniej

już

nie

trzeba

innowacyjnie wynajdywać.
Korzyści

z

wynalazku

po-plażowego

urządzenia

będą

wszechstronne. Bo i plażowicze będą mogli wrócić z plaż bez
piasku na stopach, więc nic nie będzie ich uwierało w życiu
miejskim, a i wynalazcy po odniesionym sukcesie mogą liczyć
po wakacjach na wręczenie im wdrożeniowych doktoratów,
które ministerstwo niewątpliwie im przygotuje, jak tylko sobie
stopy odpiaszczy.
Korzyść dla uczelni będzie też znaczna, bo krzywa doktorska
im wzrośnie i utrzymają, a nawet podniosą swoje kategorie
mierzone ilością stopni i tytułów naukowych, a wdrożeniowych
w szczególności.
Gowin ogłosi sukces reformy, protesty środowiska niewątpliwie
ustaną, bo nikogo po wakacjach nawet piasek nie będzie
uwierać.
A więc – Miłych wakacji! I powrotu do pracy bez piasku na
stopach, już w ramach sprawdzonej w praktyce nowej ustawy.
P.S.
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Po wakacjach należałoby chyba też wrócić do innowacyjnego przed

paroma

Tadeusiewicza

laty,
–

w

pomysłu

czasach
budowy

rektora
w

Ryszarda

Krakowie

kolejki

gondolowej z miasteczka akademickiego – na AGH, który nie
wiadomo dlaczego do tej pory nie został zrealizowany. Może ze
względu,

na

brak

-wówczas

–

kategorii

doktoratów

wdrożeniowych, ten innowacyjny projekt nie został wdrożony
do życia akademickiego, co ani chybi skutkuje zmniejszoną
frekwencją studentów na wykładach.
Ci,

mimo

osłabienia

życiem

akademickim,

muszą

się

przemieszczać pieszo po płaskim terenie i to nawet jakieś
kilkaset metrów, a może i z kilometr, aby dotrzeć na wykłady,
co wielu niewątpliwie zniechęca. Gdyby tak gondola ich
dostarczała prosto z akademika { najlepiej z samego pokoju)
na salę wykładową frekwencja by znacznie wzrosła, a i ochota
do innowacyjnych wynalazków także.
Warto by to przez wakacje przemyśleć, a po wakacjach wziąć
się

do

innowacyjnej

roboty, czego

wszystkim

już

przed

wakacjami życzę.
Gdyby udało się dokonać kolejnego wynalazku – urządzenia do
wyciągania

akademickich

głów
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chowanych

w

piasku

w

sytuacjach niewygodnych, o losy nauki i szkolnictwa wyższego
nawet po przyjęciu ustawy Gowina można by być spokojnym
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W kwestii ustawy 2.0 …
Lipiec 1, 2018
Warszawska Gazeta 22-28 czerwca 2018 r. nr. 25
[w : Zapiski polityczne człowieka lasu …Andrzej Leja]

158

Krakowskie boje i przeboje
Lipiec 20, 2018
Rewitalizacja smrodu i hałasu wielkim sukcesem
samorządowców Krakowa
Ale jest i porażka –na miejscu pomników polskich bohaterów
nie posadzono drzew !
No cóż, na 100 lecie Niepodległości
trzeba wyzwolić Kraków od anty-Polaków
Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe, więc
dotychczasowi

samorządowcy

rozpoczęli

wielką

kampanię

propagandową swoich sukcesów.
Samorządowcy Krakowa, mojej dzielnicy V – Krowodrza,
ogłosili wszem i wobec o wielkim sukcesie rewitalizacji Parku
Krakowskiego

–

pisząc

w

lokalnych

wiadomościach

[http://www.dzielnica5.krakow.pl/images/gazetki/Krowodrza201806_kor8.pdf]„ Długo o niego walczyliśmy i wreszcie się
udało. Po raz kolejny udowodniliśmy, że potrafimy efektywnie
zaangażować się w działania na rzecz naszej dzielnicy i
otaczającej

nas

przestrzeni
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miejskiej.

Po

raz

kolejny

wykorzystaliśmy szansę na realizację projektów ułatwiających
nam codzienne funkcjonowanie w najbliższej okolicy. Ale ten
sukces wymagał pracy…”, .’ tak naprawdę od nas zależy czy
będziemy mieć bezpośredni wpływ na rozwój naszej okolicy, a
także rozwój nas samych pod kątem zarówno wiedzy, postaw
życiowych jak i umiejętności..”, „ Sukces tego przedsięwzięcia
daje wszystkim ogromną satysfakcję…’i tak dalej.
Nic dodać, nic ująć. Ludzi sukcesu nam potrzeba, więc trzeba
takich wybrać na kolejną kadencję – nieprawdaż ?
Otóż nie. Park został oddany do użytku po długich miesiącach
remontowania, jest wewnętrznie piękniejszy i można nim
przejść lub przejechać rowerem po nowych alejkach, ale jako
miejsce odpoczynku, refleksji, zadumy, to się raczej nie nadaje,
chyba

że

do

chwilowej

zadumy

nad

bezmyślnością

i

samochwalstwem samorządowców przed kolejnymi wyborami.
Angażując się

na

rzecz

otaczającej

przestrzeni

miejskiej

samorządowcy zupełnie nie zauważyli, że park jest otoczony
najbardziej uciążliwymi arteriami komunikacyjnymi Krakowa –
Alejami Trzech Wieszczów i ul. Czarnowiejską, od których
miejsce wypoczynku i rekreacji winno być odcięte szczelnym,
zielonym ekranem, zmniejszającym hałas i ograniczającym
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oddziaływanie wyziewów z niezliczonych samochodów, także
ciężkiego kalibru. Inaczej w takim parku nie zaznamy spokoju i
wytchnienia.
Otwierając park zrewitalizowano niejako hałas i smród i
ogłoszono
sukces

to

jako

wielki

![https://wkrakowie2018.wordpress.com/2018/06/09/

wielkie-otwarcie-parku-krakowskiego-na-halas-i-smrod/]
Patronem parku został ukochany przez krakowian Marek
Grechuta, ale w parku nie widać Jego obecności. Nie udało mi
się znaleźć. Jest tylko informacja na tablicy ogłoszeń, że park
nosi Jego imię.
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W
Parku są rzeźby, ale żadna z nich nie jest poświęcona Markowi.
Aż się prosiło umieścić tam „muzyczną” ławeczkę z rzeźbą
wybitnego piosenkarza, przy którym można by usiąść i razem
zanucić „Ocalić od zapomnienia”.
Gdyby fontannę parkową zrewitalizowano jako multimedialną,
wyrzucającą

strumienie

wody

w

rytm

przebojów

Marka

Grechuty, to by to było uczczenie pamięci artysty i umilenie
pobytu w parku. Oczywiście po uszczelnieniu parku zielonymi
ekranami, bo inaczej nic z tego by nie było, bo huk tirów i
autobusów tłumiłby każdą piosenkę Grechuty.
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Jednym słowem przestrzeń publiczną trzeba organizować z
głową, a nie bez głowy, bo można wydać wszystkie pieniądze
mieszkańców na upiększenie przestrzeni wewnętrznej i efekt
będzie mierny, albo żaden i żadna propaganda sukcesu nie
zmieni zawodu sprawionego rewitalizacją parku Krakowskiego
za pieniądze podatnika.
Czy propagandyści mogą podać jakąś opinię szachistów, dla
których ustawiono stoliki szachowe w pełnym otwarciu i
bliskości tirów, autobusów, sznurów samochodów ?

Szachy wymagają skupienia i ciszy – a co mamy ?
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W

większej

odległości

od

Alei,

ale

bliżej

ruchliwej

ul.

Czarnowiejskiej mamy parkową czytelnię, ale czy można tam
w ciszy i spokoju poczytać ?

A więc, najpierw zielone ekrany wokół parku, a potem
akcesoria

‚wypoczynkowe’

i

sprowadzenie

ducha

Marka

Grechuty do jego wnętrza. Wtedy można by pisać o sukcesie
rewitalizacji. W stanie obecnym – to nadużycie budzące
niesmak.
Hałasowi

i

smrodowi

mówimy

precz,

tak

jak

samorządowcom rewitalizującym szkodliwe środowisko.
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takim

Podatnicy, mieszkańcy Krakowa ( i nie tylko Krakowa) winni
mieć szansę na odpoczynek w ciszy i na oddychanie względnie
czystym

powietrzem.

I

Kraków

potrzebuje

takich

samorządowców, którzy w takim kierunku będą działać.
Trzeba jednak podkreślić, że mimo propagandy samorządowcy
przyznają, że nie wszystko dało się im zrealizować.
Otóż samorządowcy, którzy zaniedbali zielone ekrany wokół
Parku

Krakowskiego, przedłożyli

również projekt„

Drzewa

zamiast pomników w parku Jordana”. (sic!)
Projekt ten na całe szczęście został oceniony negatywnie, ale
mają się od tej oceny odwoływać i mają nadzieję – że
skutecznie.
Park Jordana jest co prawda bardziej zielony od Parku
Krakowskiego (nawet po rewitalizacji), pomników tam mniej
niż

w

Parku

Krakowskim

(relatywnie

powierzchni parku),
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w

stosunku

do

ale są to pomniki postaci historycznych, Wielkich Polaków –
także XX wieku i tego samorządowcy nie mogą przeboleć.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/
Tym Polakom zasłużonym dla niepodległości Polski odbierano w
PRLu obywatelstwo polskie, mordowano ich bezkarnie, a do
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dziś

wielu

nazywa

ich

zdrajcami

(

bo

zdradzili

ruskich/komunistycznych okupantów ?) czy bandytami, bo
walczyli z komunistami o Wolną i Niepodległą Polskę – zamiast
o zniewolenie/podległość !
Zniewoleni peerelczycy i w III RP nie tolerują tych, którzy
życie

oddawali dla odzyskania Niepodległości

i wszelkich

symboli Niepodległości.
W

czasach

rewitalizował

okupacji
Park

niemieckiej

gubernator

Jordana

na

Hans

Frank

potrzeby

„ubermenschów”zajmujących wówczas spory fragment obecnej
V Dzielnicy Krakowa, gdzie obok parku Jordana w budynku
obecnej AGH rezydował rząd Generalnej Gubernii.
Hans Frank chciał rządzić Krakowem pozbawionym ówczesnych
elit, a także pomników elit przeszłych, świadectw polskości,
znaczonych licznymi pomnikami wielkich postaci historycznych
stawianymi w Parku Jordana, jeszcze pod zaborami, dzięki
zasługom dr Henryka Jordana. Takie pomniki ich raziły, więc
zostały usunięte. W końcu ‚ubermensche” nie mogli się
przechadzać po parku wśród jakichś „untermenschów”, których
potomków pokonali we wrześniu 39.
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Ale pomniki w części ocalały ukryte przed barbarzyńcami przez
mistrza

kamieniarskiego

Franciszka

Łuczywo

i

nie

bez

przeszkód powróciły do parku, nawet w czasach okupacji
komunistycznej.
Dzięki

staraniom

prezesa

Towarzystwa

Parku

Kazimierza

Cholewy dzieło dr Henryka Jordana jest kontynuowane i od lat
niemal 20-tu powstało wiele nowych pomników wybitnych
Polaków, o których w szkołach często nie uczono, lub uczono
na opak. Walory edukacyjne Galerii Wielkich Polaków są
bezdyskusyjne, a pomnik niedźwiedzia Wojtka z Armii Andersa
jest

ulubieńcem

także

najmłodszych.https://pomnikwojtek.wordpress.com/
Ale

im

większa

wartość

dzieła,

im

większe,

piękniejsze

uroczystości patriotyczne w Parku Jordana, tym silniejsze ataki
anty-Polaków i barbarzyńskie projekty nawiązujące do idei
Hansa Franka, aby pomniki likwidować i zastąpić je drzewami.
Aby znienawidzone pomniki, nieraz już niszczone, profanowane,
nie

raziły

uczuć

anty-patriotycznych,

anty-polskich

–

peerelczyków.
Widać tak przez lata przywykli do zniewolenia, że każdy
symbol niepodległościowy budzi ich sprzeciw.Każdy kto w

168

czasach zniewolenia zachował się jak trzeba i każdy kto nie
chce ich wymazania z pamięci – traktowany jest jak wróg.
Jest porażające, że w 100 lecie odzyskania Niepodległości
jakby duch Hansa Franka unosił się nad niemiecką w czasie
okupacji dzielnicą Krakowa a elity krakowskie jakby tym
duchem były ubezwłasnowolnione.
Wielkie

zasługi

charakterem

dla

Parku

medialnej
Jordana

walki
ma

z

patriotycznym

Gazeta

Wyborcza

[np.https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/25/patrio
tyczny-park-jordana-na-celowniku-gazety-wyborczej/],

którą

uwierają nie tylko pomniki Wielkich Polaków XX wieku, ale i
polska

flaga

w

Parku

Jordana.

[https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/10/06/giewu-inie-tylko-porazona-polska-flaga-w-parku-jordana/;
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23399503,masztna-flage-w-parku-jordana-stoi-choc-wymaganychpozwolen.html]
I okazuje się, że na 100-lecie odzyskania Niepodległości polska
flaga ma przestać łopotać nad Parkiem Jordana !
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Takie nakazy wydają służby Stołecznego Królewskiego Miasta
Krakowa ! Była zgoda na sezonowe łopotanie polskiej flagi
podczas Światowych Dni Młodzieży, a skoro ŚDM się skończyły,
trzeba przywrócić w Parku porządek, aby polska flaga nie
raziła uczuć anty-polskich ?!
W końcu odrodzona 100 lat temu Polska miała być jedynie
państwem

sezonowym

[„saisonstaat”-https://www.lexikon-

drittes-reich.de/Saisonstaat ;http://blogpress.pl/node/11732],
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więc i po 100 latach wydaje się zezwolenie na wieszanie
polskiej flagi, ale tylko sezonowo !
Spodziewane ściąganie polskiej flagi – dziś 20 lipca 2018 r.
jeszcze łopoczącej w Parku Jordana
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przez służby Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa,
w

100-lecie

Odzyskania
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Niepodległości,

winno

być

rzetelnie udokumentowane i medialnie nagłośnione, aby
Polacy,

nie

tylko

mieszkańcy

Krakowa,

mogli

się

zapoznać z działaniami anty-polskimi na terytorium
Polski.

No cóż, aby godnie uczcić 100- lecie odzyskania Niepodległości
trzeba wyzwolić Kraków od anty-Polaków
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Ależ strach ogarnął profesurę !
Lipiec 31, 2018
Zatwierdzona

przez

parlament

i

czekająca

na

podpis

prezydenta ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym zwana
Konstytucją

dla

[https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303102]

nauki
budzi

uzasadnione zainteresowanie środowiska akademickiego.
Nie jestem zwolennikiem tej ustawy, przedstawiałem wiele
opinii krytycznych choć znalazły się w niej zapisy, o które przez
lata walczyłem, jak np. o dezubekizacji, czy o mediatorze –
wprowadzone do ustawy, co prawda nie w takiej formie jak
można by oczekiwać, ale jednak ich uwzględnienie należy
ocenić pozytywnie.
Niestety ustawa zachowuje funkcjonujący do dziś system
tytularny, stąd tytuł profesora i to nadawany przez prezydenta,
ma nadal stanowić ukoronowanie, a zwykle i cel kariery
akademickiej, z całymi tego patologicznymi konsekwencjami.
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Jesteśmy potęgą tytularną, ale mizerią naukową i marne są
nadzieje, że przestanie tak być.
Nie wszyscy w Polsce wiedzą, że w krajach przodujących w
nauce prezydent nie zajmuje się nadawaniem tytułu profesora,
bo profesor to jest stanowisko na uczelni i to uczelnia ma
autonomiczne prawo do zatrudniania danego naukowca na
takim

stanowisku.

medialnie

walczą

Ale
o

w

Polsce,

autonomię

szczególnie
uczelni

ci,

którzy

wcale

takich

autonomicznych rozwiązań nie akceptują i walczą o to aby
tytuły profesorskie i to dożywotnie pozostały i aby prezydent
je nadawał i nie mógł ich odbierać – jak do tej pory.
Widocznie gremia akademickie do samych siebie zaufania nie
mają, czemu trudno się zresztą dziwić.
Przez tyle lat panowania komunizmu awanse akademickie były
kontrolowane

politycznie,

uwarunkowane

poparciem,

a

przynajmniej spolegliwością wobec ‚najlepszego’ z systemów i
im wyższy szczebel akademicki tym kontrola była na wyższym
szczeblu politycznym. Finalny produkt takiego awansowania w
pełni jest akceptowany i to do dnia dzisiejszego i to niezależnie
od opcji politycznej !
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A prawdę mówiąc, odnosi się wrażenie, że to b. opozycja
antykomunistyczna

szczególnie

silnie

broni

rozstrzygnięć

komunistycznych w sektorze akademickim – tak personalnych,
jak i strukturalnych. Stąd taka zażarta obrona habilitacji, która
w

systemie

komunistycznym

dyscyplinowaniu

zwykle

odegrała

ogromną

niepokornego

rolę

w

środowiska

akademickiego.
Zamiast

nieposłusznych

w

myśleniu

uformowano

zastępy

wysoce utytułowanych, w myśleniu posłusznych, mistrzów
konformizmu

i

oportunizmu,

co

dla

nauki

jest

stanem

zabójczym.
Wyselekcjonowanych w systemie komunistycznym profesorów
nikt nie weryfikował w III RP, ale przed transformacją to
profesorowie posłusznie wypełniając zarządzenia przewodniej
siły

narodu

weryfikowali

politycznie,

negatywnie,

im

i

systemowi zniewolenia zagrażających. Tych procedur i ich
skutków oczywiście beneficjenci tego procederu nie badają i na
te tematy nie mają nawet zamiaru dyskutować !
I ten stan rzeczy jest akceptowany niemal powszechnie i
zwykle się uważa, że jak ktoś był beneficjentem weryfikacji
komunistycznych to musiał być naprawdę dobry !
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Trzeba pamiętać, że najważniejszym punktem komunistycznej
weryfikacji kadr akademickich była postawa moralna, przede
wszystkim w aspekcie należytego tzn. prokomunistycznego
oddziaływania na młodzież akademicką. Kto takich ostrych
kryteriów moralnych [w istocie rzeczy amoralnych] nie spełniał
i nie rokował nadziei na spełnianie, musiał się liczyć z
opuszczeniem

uniwersytetu

ze

względu

na

negatywne

oddziaływanie na młodzież akademicką. I to opuszczenie było
czasem dożywotnie, jeśli ktoś zagrażał żywotnym interesom
nadzwyczajnej kasty akademickiej.
Nie

bez

przyczyny

chrześcijańskich

poziom

wartości]

moralny

środowiska

[w

rozumieniu

akademickiego

jest

katastrofalny, szczególnie w życiu zawodowym, bo przecież
rozwody, nieślubne dzieci itp. nigdy nie były i nie są brane pod
uwagę w ocenach moralnych akademików.
Ale takie absurdalne obawy o ustawową ingerencję w życie
prywatne

i

profesorowie

takie
!

]Tytuł

oceny

wyrażają

profesora

tylko

dziennikarze
dla

moralnych

http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/307259897-Tytulprofesora-tylko-dlamoralnych.html&cid=44&template=restricted]
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i

W

jakimś

rozlicznymi

sensie

to

chyba

patologiami

skutek

akademickimi

braku

dyskusji

podczas

prac

nad
nad

ustawą.
Nie bez przyczyny umieszczony w projekcie rozporządzenia do
ustawy

zapis

„Niezmiennym

elementem

specyfikującym

i

wyróżniającym kadrę profesorską jest również nienaganna
postawa moralna, obowiązująca zarówno w życiu zawodowym,
jak

i

prywatnym.”

[https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12313550/12520352/1
2520353/dokument348603.pdf]
profesury,

wyselekcjonowanej

jakby
i

wzbudził

strach

selekcjonującej

swoich

następców według standardów moralnych z czasów PRLu.
Niestety tak profesorowie, jak i dziennikarze, byli i są obojętni
na amoralne, komunistyczne czystki akademickie, za które
pokrzywdzonych się nie przeprasza i do powrotów nie zaprasza.
Kto nie sprostał amoralnym standardom komunistycznym, a
tym bardziej jeśli nawet nie chciał sprostać, ten niech zostanie
wyklęty na wieki i niech słuch o nim zaginie.
Takie

są

amoralne

principia

środowiska

akademickiego

ogarniętego strachem, że ktoś w ich moralność może wątpić i
brać pod uwagę przy awansach.
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Ja uważam, że polityczna selekcja kadr akademickich w PRLu
wg swoistych, komunistycznych kryteriów moralnych była
amoralna, jak i amoralne było np. donoszenie na kolegów do
przewodniej siły narodu i jej zabezpieczenia, stąd tajni, jak i
jawni współpracownicy systemu kłamstwa winni być odsuwani
od wpływu na młodzież akademicką, bo ich postawa była
naganna.
Podobnie profesorami nie powinni być miłośnicy ustawiania
konkursów, plagiatowania, fikcyjnego wykładania, badania,
edukowania,

lepszych

od

siebie

mobbingowania

itp.

Akceptowanie obecnego amoralnego stanu rzeczy jest moim
zdaniem amoralne i stanowi ważną przyczynę kiepskiego stanu
polskiej nauki i edukacji na wszystkich szczeblach.
Tekst w Rzeczpospolitej „ Tytuł profesora tylko dla moralnych”
[http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/307259897-Tytulprofesora-tylko-dlamoralnych.html&cid=44&template=restricted] wiele mówi –
odzwierciedla

obawy

akademickiego,

że

ludzie

niemałej
amoralni

części
mogą

środowiska
być

niepożądani, szczególnie na najwyższych szczeblach.
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w

nim

Niestety, w istocie rzeczy, ta ułomna ustawa nie zabezpiecza
systemu pozytywnej selekcji kadr, a nawet poznania źródeł,
historii i skutków selekcji negatywnej, co nie daje gwarancji,
że zreformowany system akademicki będzie posadowiony na
właściwych

fundamentach,

zainteresowania
akademickiego

ani

a

poza

tym

ministerstwa,

działaniami

na

jakoś

nie

ani

środowiska

rzecz

widać

transformacji

akademickiej – transformacji selekcji negatywnej w selekcję
pozytywną.
Także media niestety nie wykazują skłonności do wzbudzenia
takiego zainteresowania.

Niezawiśli sędziowie przypisańcami na uczelniach ?
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Sierpień 10, 2018
To, że sędziowie stanowią nadzwyczajną kastę jest już wiedzą
powszechną, ale nadzwyczajna kasta akademicka jakoś w
przestrzeni

publicznej

raczej

nie

jest

szerzej

znana.

[https://blogjw.wordpress.com/2017/11/04/nadzwyczajnekasty-w-togach/]
Nic w tym nadzwyczajnego, skoro w polskich mediach nie ma
nawet ‚kącików ‚ akademickich, które by pokazywały stan
faktyczny

tego

szczególnie

ważnego

dla

funkcjonowania

dużego kraju sektora.
Co prawda wiadomo, że jakie uczelnie, takie i elity, ale po co o
tym gadać. Nie lepiej zająć się zdobywaniem etatów, stopni i
tytułów

choć

niewiele

co

wartych,

ale

jakże

u

nas

prestiżowych ? Kto nie będzie gadał o tym co się dzieje w
[pół]światku akademickim na taki prestiż ma szanse, a jak
gadał będzie – na pewno zostanie wyklęty.
W ciągu całego okresu trwania III RP coraz liczniejsze uczelnie
stanowią zarazem pasy startowe do odlotów na pozycje
polityczne i niektórzy uzyskują nawet pułap maksymalny, ale
upadli [i to nisko] politycy lądują często na uczelniach.
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Także dla sędziów uczelnie to pasy startowe do kariery, bo to
na

uczelniach

prawo

studiują,

a

potem

bywają

na

akademickich etatach, nawet jak osiągną szczyty sędziowskie.
Prawdę mówiąc – to ci ze szczytów sędziowskich niemal
standardowo są jednocześnie na uczelniach, mimo że podobno
nadmiernie są obciążeni pracą sądową a certyfikatów zdolności
do bilokacji nie posiadają Zresztą nikt od nich tego nie
wymaga, bo takie mamy prawo jakie sobie i pod siebie napisali.
Zgodnie zatem z prawem stanowionym nadzwyczajna kasta
sędziowska przenika się z nadzwyczajną kastą akademicką.
Profesorowie prawa na uczelni i sędziowie Sądu Najwyższego,
czy Trybunału Konstytucyjnego to często te same osoby –
niezawisłe

i

autonomiczne,

no

i

w

obu

wcieleniach

pokrzywdzone finansowo nadzwyczaj, bo niby jak tu wyżyć na
biednej uczelni, czy w niedofinansowanym sądzie ?
Członek nadzwyczajnej kasty, a w szczególności obu naraz, za
marne kilkanaście ( i więcej) tysięcy to ledwo wiąże koniec z
końcem, a i bywa, że – nie do końca.
Tego

problemu

nie

rozwiązał

przed

laty

minister

sprawiedliwości, który jak został ministrem nauki i szkolnictwa
wyższego

wziął

się

do

rozwiązywania

tych

węzłów

akademickich. Opracował ustawę, poprawianą wielokrotnie, ale
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politycy tak ją poprawili, że nie będzie można ani rozwiązać
umowy o pracę, ani zmienić warunków pracy nauczyciela
akademickiego, będącego sędzią Trybunału Konstytucyjnego,
Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Celem takiej poprawki było jak tłumaczy uchwała Senatu z 13
lipca 2018 r
[https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatuchwal
y/3720/plik/888u.pdf?r3720]‚ przyznanie sędziom trzech
sądów (SN, NSA, TK), w tym sędziom w stanie spoczynku,
prawa do dożywotniego zatrudnienia na uczelni w charakterze
nauczycieli akademickich, bez względu na wynik oceny
pracowniczej. W myśl przyjętego rozwiązania, nie będzie
można rozwiązać umowy o pracę ani zmienić warunków pracy
nauczyciela akademickiego, będącego sędzią Trybunału
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu
Administracyjnego, chyba że zaistnieją przesłanki określone w
dodawanym artykule.
Ponadto poprawka przewiduje, przekształcenie umowy o pracę
nauczyciela

akademickiego,

który

obejmuje

stanowisko

sędziego, zawartej na czas określony w umowę o pracę na
czas nieokreślony. W ocenie Senatu, przyjęte rozwiązania
wzmocnią niezależność sędziów SN, NSA i TK.’
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I ta poprawka została przyjęta, a ustawa o nauce i szkolnictwie
wyższym

podpisana

już

przez

Prezydenta

RP.[https://www.nauka.gov.pl/aktualnosciministerstwo/konstytucja-dla-nauki-z-podpisem-prezydentarp.html]
Czyli ci niezawiśli dotąd sędziowie staną się przypisańcami, jak
to drzewiej [ w czasach średniowiecznych] zgodnie z prawem
bywało, ale z ludnością chłopską, a nie sędziowską.
Zdaje się miało być tak, żeby nadzwyczajna kasta sędziowska
była także nadzwyczajna na uczelniach, a tu wyszło tak, że
nawet najlepszy pan w roli rektora nie będzie w stanie ulżyć
ciężkiej doli sędziego-profesora na biednej uczelni, do której
dożywotnio, bez zmiany ciężkich -rzecz jasna- warunków pracy,
zostanie przypisany.
Co

więcej,

nawet

jakby

nie

respektował

dekalogu

akademickiego, bredził od rzeczy, miał negatywne oceny
pracownicze, stałby się pośmiewiskiem braci akademickiej,
będzie skazany na dożywotnie dogorywanie na uczelni i to pod
pręgierzem opinii publicznej.
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Z jednej strony – „święta krowa”, z drugiej – pożałowania
godny margines akademicki nieraz godności pozbawiony.
Coś, co wyglądało na sojusz strategiczny nadzwyczajnych kast
dla

zabezpieczenia

swojej

kastowości,

swoich

pasów

startowych [do kariery] i lądowisk [po upadku] może te kasty
skompromitować w oczach społeczeństwa, może pogrzebie te
kasty dla dobra publicznego?
W końcu w kraju demokratycznym wszyscy winni być równi
wobec prawa i dla kast nie powinno być w nim miejsca.

Akademickie szlaki ku niepodległości
W tym roku mija 100 lat od odzyskania niepodległości po 123
latach niewoli.
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W ciągu tych 100 lat tylko okresowo ( II RP) byliśmy naprawdę
niepodlegli, a od 30 lat funkcjonowania III RP po okupacji
niemieckiej

i

komunistycznej

też

mówimy

o

odzyskaniu

niepodległości, choć niestety z elementami podległości.
Jaką rolę na drodze do odzyskania niepodległości odegrały
elity akademickie ?
Szlak geologiczny
6 sierpnia 1914 marsz do odzyskania niepodległości rozpoczęła
Kadrówka – I Kompania Kadrowa w liczbie 144 żołnierzy –
słuchaczy

szkół

oficerskich

Strzelca

i

Polskich

Drużyn

Strzeleckich. Wielu z nich to studenci i absolwenci szkół
wyższych, także zagranicznych.
Wśród legionistów nie brakowało artystów, inżynierów. Nie
zbrakło także przedstawicieli mojej profesji w osobie Tadeusza
Furgalskiego, który był studentem geologii UJ, a potem
demonstratorem

w

Katedrze

Geologii

Uniwersytetu

Jagiellońskiego, wówczas przy ul. św. Anny 6, miejscu nie
tylko naukowym, ale i patriotycznym.
Katedrą kierował wtedy profesor Władysław Szajnocha, a
pracował w niej także Wiktor Kuźniar, badający geologicznie
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Tatry,

ale

który

zaangażował

się

także

na

szlaku

ku

niepodległości – po stronie Legionów. Po odniesionych ciężkich
ranach pod Kraśnikiem z badań terenowych w Tatrach w
wolnej już Polsce musiał zrezygnować. Tadeusz Furgalski w
Katedrze Geologii UJ zetknął się także innymi geologami
znanymi z postawy patriotycznej – jak Mieczysław Limanowski,
Rudolf Zuber, czy Walery Goetel.
Gabinet Geologiczny UJ miał także swoje wcześniejsze tradycje.
Tam w XIX wieku pracował słynny w świecie Ludwik Zejszner,
choć z pochodzenia Niemiec ( Zeuschner) w 1833 r. był
zdymisjonowany z szefa katedry mineralogii za posiadanie
polskiej

prasy

listopadowego,
Krakowa

po

niepodległościowej
a

po

Wiośnie

kolejnych
Ludów,

a

z

okresu

perypetiach
następnie

powstania

powracał
po

do

powstaniu

styczniowym. Został zamordowany w 1871 r. prawdopodobnie
wskutek politycznych porachunków.
Był jednym z licznych geologów, którzy się zapisali godnie na
szlaku ku niepodległości. Należeli do nich m. in.:
Stanisław Staszic, który był nie tylko ojcem, polskiej
geologii,

świadkiem

utraty

187

niepodległości

przez

Rzeczpospolitą

,

ale

i

wybitnym

działaczem

oświeceniowym i patriotycznym.
Tomasz Zan, który był nie tylko poetą i przyjacielem
Adama

Mickiewicza,

ale

i

geologiem,

asystentem

Aleksandra von Humboldta, oraz jednym z założycieli
Towarzystwa

Filomatów

i

Związku

Promienistych,

prezesem Związku Filaretów, zesłańcem w Orenburgu,
dziadkiem Kazimiery Iłłakowiczówny, sekretarki Józefa
Piłsudskiego
Ignacy Domeyko, światowej sławy mineralog i geolog,
zasłużony wielce dla poznania geologicznego Chile i
rozwoju uniwersytetu w Santiago de Chile, wcześniej
członek

Towarzystwa

Filomatów,

przyjaciel

Adama

Mickiewicza, pierwowzór Żegoty z III części Dziadów,
uczestnik

Powstania

Listopadowego.

Żyjąc

w

Chile

utrzymywał związki z krajem, wysłał zbiory minerałów
do Polski, które przetrwały do czasów dzisiejszych –
były m. in. przechowywane w Muzeum Geologicznym
ING UJ przy Oleandrach .
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Jan Czerski zesłany za udział w powstaniu styczniowym
na Syberię, tam stał się wybitnym badaczem geologii
Sajanów i brzegów Bajkału.
Aleksander Czekanowski, także zesłaniec syberyjski po
powstaniu styczniowym wybitny badacz geologii guberni
Irkuckiej
Tadeusz Furgalski miał zatem znakomite wzorce patriotyczne –
także ze swojej profesji – na drodze ku niepodległości.
Działał od 1912 roku w Związku Walki Czynnej, a następnie w
Związku Strzeleckim. Wówczas przyjął pseudonim „Wyrwa”.
Zdał egzamin oficerski Związku Strzeleckiego i prowadził
zajęcia w szkole rekruckiej i podoficerskiej Związków. Jego
dzienniki [TADEUSZ FURGALSKI WYRWA „DZIENNIKI 19131916

Wydawnictwo:

Księgarnia

Akademicka.

Fundacja

Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2011] stanowią
znakomity

obraz

życia

młodego

‚akademika’

–

geologa,

zaangażowanego w działalność skierowaną ku odzyskaniu
niepodległości.
Czytając

pamiętnik

ma

się

wrażenie,

‚gorączką niepodległościową’.
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że

był

ogarnięty

30 VII 1914 roku został zmobilizowany do armii austriackiej.
Po skutecznej reklamacji 8 VIII 1914 r. objął dowództwo IV
baonu późniejszego 1.pp Legionów . Nie doczekał się jednak
wolnej Polski. Poległ 7 lipca 1916 roku k. Maniewicz, w czasie
bitwy pod Kostiuchnówką. Odznaczony Virtuti Militari 5 klasy,
Krzyżem

Niepodległości.

Józef

Piłsudski

po

Jego

śmierci

podkreślał – „Był jednym z najlepszych naszych oficerów”.

Powroty dla Niepodległej
Po odzyskaniu niepodległości Polska była krajem biednym,
jednak polscy naukowcy, którzy robili kariery na obczyźnie
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rezygnowali często z lepszych możliwości zagranicznych i
wracali do ojczyzny, aby dla jej budowy wykorzystywać swoje
kwalifikacje.
Nie bez przyczyny, mimo niezbyt wysokiego wykształcenia
polskiego społeczeństwa, dużego analfabetyzmu i niewielkiej
ilości szkół wyższych [tylko 5 uniwersytetów publicznych]
mieliśmy w Polsce znakomitych uczonych, liczącą się w świecie
szkołę matematyczną i filozoficzną, a także fachowców o
ogromnym

znaczeniu

dla

odbudowy

gospodarczej

II

Rzeczpospolitej.
Niektórzy, jak Ignacy Mościcki – wybitny chemik (Ryga,
Londyn,

Szwajcaria)-

wracali

jeszcze

przed

odzyskaniem

niepodległości, pracując na polskich uczelniach i wdrażając do
gospodarki naukowe innowacje [zakłady Azotowe w Mościcach]
angażując

się

zarazem

w

działalność

polityczną.

Ignacy

Mościcki osiągnął urząd prezydenta, podobnie jak wcześniej
Gabriel Narutowicz, który na zaproszenie polskiego rządu,
przybył do kraju, gdzie aktywnie zaangażował się w odbudowę
odrodzonego po rozbiorach państwa polskiego. Niestety ten
powrót dla Narutowicza okazał się tragiczny.
W

działaniach

na

rzecz

odzyskania

niepodległości

i

jej

umacniania zaznaczył się inny profesor – Władysław Grabski,
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ekonomista

i

historyk

z

doświadczeniem

zagranicznym

(Francja, Niemcy, Rosja]. Wchodził w skład polskiej delegacji
na konferencję wersalską, a w wolnej Polsce działał jako
minister i wielokrotny premier, przede wszystkim na rzecz
gospodarki

i

ratowania

finansów,

zwany

ojcem

polskiej

złotówki.
Inni mieli szanse na znakomitą karierę poza granicami jak np.
genialny

matematyk

Stefan

Banach,

któremu

oferowano

intratne stanowiska akademickie w USA, ale odrzucał je,
argumentując, że nie ma takiej ilości zer na czeku -mu
podstawionym do podpisania- aby opuścił Lwów.
Wśród naukowców o podobnych, patriotycznych postawach,
nie brakowało także geologów.
Ferdynand Rabowski, który studiował geologię w Lozannie i
zaczął

prowadzić

współpracując

z

badania
jednym

geologiczne
z

Alp

najwybitniejszym

szwajcarskich
geologów

–

Mauricem Lugeonem. Na wieść o odzyskaniu niepodległości, po
znakomitym doktoracie, wrócił do Polski, mimo że miał
propozycje kontynuowania badań w Szwajcarii. W Polsce stał
się wybitnym badaczem geologii Tatr, gdzie wykorzystał swoje
doświadczenia alpejskie.
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Mieczysław Limanowski, także po studiach geologicznych w
Lozannie, przebywał w Zakopanem, gdzie prowadził badania
geologiczne, a był także nauczycielem Witkacego, który pod
jego wpływem pierwsze rysunki poświęcił historii geologicznej
Tatr (przed Kongresem Geologicznym w 1903 r.) o czym mało
kto wie. Po epizodzie moskiewskim, gdzie był związany z
teatrem i Juliuszem Osterwą, Limanowski wraca po odzyskaniu
niepodległości do Polski i zajmuje się geologią, a także teatrem.
Rudolf Zuber wybitny, światowej sławy geolog pracujący na
różnych

kontynentach,

badając

szczególnie

złoża

ropy

naftowej a także wód mineralnych [Krynica – woda Zuber !]
brał udział jako ekspert od ropy w Konferencji pokojowej w
Paryżu [1919].
Bez powrotów po 1989 r.
Inaczej wyglądała sytuacja po 89 r. po dziesiątkach lat
zniewolenia niemieckiego, a następnie komunistycznego.
Likwidacja elit intelektualnych i naukowych przez okupanta
niemieckiego oraz oczyszczanie w PRLu, szczególnie uczelni, z
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wrogo, niechętnie nastawionych do ustroju komunistycznegozrobiły swoje.
W mediach ogłoszono, że 4 czerwca 1989 r. upadł komunizm,
ale do dnia dzisiejszego mamy z nim problemy. Trudno zresztą
uznać tę datę za ponowne odzyskanie niepodległości, choćby
symbolicznie, bo nadal byliśmy przez lata umocowani prawnie i
personalnie w systemie zniewolenia, z którym -mimo zmianutrzymujemy ciągłość do dnia dzisiejszego, odrzucając ciągłość
z II RP, z wszelkimi tego konsekwencjami.
Wprawdzie

4

niepodległością,

czerwca
ale

elity

Naród
z

wypowiedział

tzw. opozycji

się

za

konstruktywnej

pozostały uległe władzom komunistycznym.
Do transformacji PRL w PRL-bis aktywnie włączyły się elity
akademickie

chowu

i

awansu

komunistycznego,

przy

utrzymywaniu na marginesie, a nawet poza nim – dla
(post)komunistów niewygodnych.
Na krakowskich Oleandrach, gdzie znajdował się wówczas
Instytut

Nauk

Geologicznych

UJ,

spadkobierca

pięknych

tradycji niepodległościowych, geolodzy podlegli „przewodniej
sile narodu” walczyli tylko o to, aby czasem nie wrócili na
Oleandry naukowcy wygnani jeszcze przed transformacją,
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niewygodni im i niepodlegli wobec komunistycznej władzy. [nie
dało się tam zauważyć „gorączki niepodległościowej”]
Po roku 1989 mało kto wracał do Polski, także z licznej
diaspory akademickiej w krajach zachodnich, a wielu nadal
wyjeżdżało i proces ten jeszcze się nasilił po wstąpieniu Polski
do UE.
Nie

miał

kto

komunistów,

bo

odbudować

gospodarki

środowiska

zniszczonej

patriotyczne

nie

przez

miały

elit

zdolnych do zarządzania gospodarką. Zresztą na początku
niewiele miały do powiedzenia, bo patriotyzm był ośmieszany,
a dążenia do prawdziwej niepodległości zagłuszane przez elity
‚wybiórcze’.

Historycy

po

latach

dokumentują,

że

przy

„okrągłym stole” wręcz manifestowano wrogie stanowisko do
ruchu niepodległościowego.
Ster

transformacji

gospodarczej

powierzono

wykładowcy

Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu – Leszkowi
Balcerowiczowi

robiącego

błyskawiczną,

umocowaną

politycznie akademicką karierę tytularną. Pozytywnie przeszedł
‚wielką czystkę akademicką’ lat osiemdziesiątych, habilitację
robił lat 15, aby ją osiągnąć wnet po zdobyciu władzy
politycznej i awansować zaraz na profesora.
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Witold Kieżun, bohater Powstania Warszawskiego i więzień
Gułagu, specjalista od zarządzania i znawca patologii okresu
transformacji, w tym okresie pracował w Środkowej Afryce,
jako ekspert ekonomiczny ONZ. Do Polski po 1989 r. nie wrócił.
Czy w owym czasie zabrakło mu patriotyzmu tak znamiennego
dla tych, co budowali odrodzoną Polskę po okresie zaborów,
czy też jego powrót nie był mile widziany, jak wielu innych
polskich fachowców przebywających wówczas poza granicami
Polski ?
Jedno jest pewne, że wybór komunistycznego karierowicza L.B.
umożliwił zaplanowaną patologiczną transformację, podczas
której nie

tworzono

warunków do

powrotu polskich

elit

akademickich rozproszonych po dobrych uczelniach zachodnich,
a wznoszono wręcz bariery nie tylko środowiskowe, ale i
prawne, aby ich do powrotu zniechęcać.
Utrzymano

kompatybilność

z

systemem

akademickim

stworzonym w Polsce komunistycznej i w krajach obozu
sowieckiego, stąd przez długie lata III RP był to system
przyjazny dla naukowców formowanych w krajach bloku
wschodniego, a nieprzyjazny dla tych z bloku zachodniego.
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Jak wykazałem przed laty, Polak pracujący na Zachodzie,
starając się z przyczyn patriotycznych (a nie finansowych) o
posadę profesorską w Polsce, musiał zrzekać się obywatelstwa
polskiego

[!],

bo

nie

miał

habilitacji

–

casus

dr

Zbigniewa(Ben)Żylicza.
Tym samym ponad 1/3 potencjału akademickiego znajduje się
poza granicami Polski, pracując na korzyść innych krajów, gdy
w

Polsce

narzekamy

na

słabość/niedobór

elit

[stąd

patologiczna wieloetatowość !]. Te elity, które są, na ogół na
pierwszym miejscu stawiają dobro osobiste, kariery, a nie
dobro wspólne, dobro Ojczyzny.
Poza szlakami
Po

roku

1989

Niepodległości,

r.
już

11

listopada

legalne,

nie

w

Narodowe

tylko

w

Święto

Warszawie,

organizowane są marsze patriotyczne o szczególnej wymowie
w ostatnich latach. Staram się je dokumentować, przede
wszystkim w Krakowie, na trasie z Wawelu na Plac Matejki. W
marszach widać przedstawicieli wielu środowisk społeczeństwa
polskiego, ale nie widać gremiów akademickich wyróżniających
się

togami

i

gronostajami

okoliczności.
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przyodziewanymi

na

inne

Chyba

nie

jest

to

przypadek.

Widocznie

odzyskiwanie

niepodległości po latach zniewolenia dla tych gremiów jest
obojętne. W zasadniczej masie, nie licząc wyjątków, które
potwierdzają jedynie regułę, te gremia nie wyzwoliły się ze
zniewolenia komunistycznego, są nadal zniewolone i nieraz
optują na rzecz podległości. Ich przedstawiciele są widoczni w
przestrzeni publicznej, na wiecach i na czele marszów KODu,
razem z zasłużonymi dla otumaniania Polaków.
Gremia akademickie nie chcą znać swojej najnowszej historii,
niejako przyznając, że do procesu odzyskiwania niepodległości
po 1989 r. chyba się nie przyczyniły zbytnio.
Wolą o tym nie pisać i nie chcą „grzebać się w przeszłości”, bo
to by mogło przynieść zawstydzenie, chociaż większość chyba
wstydu nie ma. Stąd nie ma protestów przeciwko takiej
postawie elit akademickich.
Wielu

przedstawicieli

„nadzwyczajnej

kasty

akademickiej”

utożsamia patriotyzm z faszyzmem, z naruszaniem zasad
demokracji, którym rzecz jasna kasta akademicka nie podlega,
bo ona – jak sama uważa- jest z natury arystokratyczna.
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Potrzebne są naukowe, historyczne, socjologiczne opracowania
akademickich szlaków ku niepodległości, zarówno tej sprzed
100 lat, jak i obecnej, dla lepszego poznania walki Polaków o
wolność ( nie tylko swoją), ale nieraz zdradzanych przez
własne

elity

funkcjonujące

w

oderwaniu

od

większości

społeczeństwa. [poza szlakami wiodącymi ku niepodległości]
Tekst opublikowany w Kurierze WNET. Kurier Śląski – sierpień
2018 r.

Trzy lata sądowego grillowania w sprawie
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nieskomplikowanej tak pod względem faktycznym, jak i
prawnym,czyli jak działania pro publico bono stanowią
zagrożenie dla funkcjonowania nadzwyczajnych kast,
które nie potrafią się zachować jak trzeba.
Sierpień 27, 2018
Mijają trzy lata od rozpoczęcia działań policyjno-sądowych
wobec

mojej

działalności

pro

publico

bono

dotyczącej

ujawnienia w sieci rozprawy sądowej fałszywie oskarżonego
Adama Słomki i podczas tej rozprawy uniewinnionego, co sąd
starał się utajnić.
Moje

zachowanie

służbowych,

ale

nie
z

wynikało

imperatywu

z

obowiązków

kategorycznego

–

wolnego obywatela- zachowania się jak trzeba wobec
ekscesów nadzwyczajnej kasty sądowej.
Jak podkreślał nawet prokurator domagający się ukarania
mnie

–

żadnej

zaszkodziłem,
wykorzystał

nic

tajemnicy
nie

niezawisły

nie

zarobiłem,
od

ujawniłem,
ale

prawdy

ukarać
i

nikomu
trzeba,

nie
co

sprawiedliwości

sąd w osobie sędziego Przemysława Wypycha, który z ‚dobroci
serca’ zmniejszył mi karę o połowę ( z 3 000 do 1 500 zł) ale
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musiał ją orzec z uwagi na to co Adam Słomka po swojej
rozprawie
[

mówił

przed

salą

sądową.

https://blogjw.wordpress.com/2017/05/16/skazany-za-

dzialalnosc-pro-publico-bono/].
Taka kuriozalna argumentacja winna się znaleźć w
podręcznikach dla prawników, tym bardziej, że Adam
Słomka był świadkiem na moim procesie i w najmniejszy
nawet sposób nie był w tej materii indagowany przez sąd,
który wcale tym co było przed salą sądową na moim procesie
się nie interesował, choć film ( także z tym epizodem) był na
rozprawie odtwarzany.
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że sędzia Przemysław
Wypych w todze sędziowskiej nie zachował się jak
trzeba, co mnie nawet nie zdziwiło.
Mój proces po molestowaniu policyjnym ( niezbyt dotkliwym) i
po wyroku nakazowym. od którego się odwołałem, rozpoczął
się nazajutrz po pogrzebie tej, która w czasach instalacji
systemu komunistycznego zachowała się jak trzeba. Ja w tym
pogrzebie

„

Inki”

niepodległościowego

–

wspaniałej

–

w

postaci

Gdańsku

podziemia

uczestniczyłem

[https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/08/30/
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pogrzeb-inki-i-zagonczyka-po-70-latach/], bo uważałem to za
mój obywatelski/dziennikarski obowiązek, ale musiałem nocą
na swój proces wracać, bo sędzia Przemysław Wypych -rzecz
jasna – nie uznał za zasadne przesunięcie rozprawy, mimo że
te z błahych powodów a nawet bez powodów są przesuwane.
Takie

przesunięcia

miały

miejsce

podczas

procesu

odwoławczego, kiedy odraczano rozprawę kilkakrotnie, nie z
mojej przyczyny.
Czy

sędzia

Wypych

sprawiedliwości
krakowskim

jako

nadal

narażając

kompromitację

a

niezwisły

będzie

orzekał

korporację

podatników

na

od

prawdy
w

sądzie

sędziowską

konieczność

i
na

pokrywania

kosztów jego orzekania ? – skazywania ludzi niewinnych ?
Oczywiście z budżetu obywateli sąd za niesłuszny proces
[http://www.kuprawdzie.pl/niezlomny-redaktor-jozefwieczorek/]
adwokata

musiał
–

pobrać

drobną,

uzasadnieniu
odszkodowania

bo

drobną
jak

sąd

‚odszkodowaczym’
dla

grillowanego]

kwotę

–

na

koszty

ostatnio

podkreślił

[rzecz

jasna

bez

nie

była

sprawa

w

skomplikowana, ani pod względem faktycznym, ani
prawnym !
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Tak było w istocie i ja tak samo sądziłem nie będąc sędzią a
jedynie osobą mającą niepoprawne skłonności do myślenia i to
krytycznego, co zresztą już dawno wyeliminowało mnie z
korporacji akademickiej, przez nadzwyczajną kastę w czasach
komunistycznych, i trwa do dziś, mimo że mediach mówią od
lat o obaleniu komunizmu !.
W gruncie rzeczy ten cały kuriozalny proces i to okresowe
skazanie ( w pierwszej instancji) to – jak się mówi – „małe
piwo” wobec ekscesów kasty akademickiej, która bez procesu,
bez możliwości odwołania, na podstawie pozamerytorycznych
opinii anonimowej do dnia dzisiejszego zorganizowanej grupy
przestępczej skazała mnie – jak się okazuje po latach – na
dożywotnie wypędzenie z wzorcowego i prestiżowego dla
innych

obywateli

uniwersytetu,

no

i

zniszczenie

mojego

warsztatu pracy.
Moja działalność pro publico bono prowadzona także w
czasach akademickich i to komunistycznych stanowiła
zagrożenie dla tego systemu i stanowi nadal – i to
nawet

bardziej

https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefawieczorka/
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!

Kara 1500 zł, a nawet 3000 zł, którą miałem płacić po
wyrokach przejściowych, była wręcz śmieszna, wobec strat
finansowych [ nie mówiąc o moralnych i społecznych ]
wypędzonego z systemu uniwersyteckiego przed ponad już 30
laty, po latach grillowania w ramach systematycznej
organizacji niepowodzenia zawodowego.
Dla wyjaśnienia – w czasach komunistycznych „ funkcjonowała
„destrukcja operacyjna”, której celem było „rozbicie, paraliż,
dezorganizacja

i

izolacja

wrogo-negatywnych

sił”.

W

materiałach naukowych szkoły znajdowały się precyzyjne opisy,
w

jaki

sposób

„neutralizować”

niepokornych

„

–

metoda powszechnie stosowana przez Stasi w NRD, co się
bada i o czym się pisze ,http://www.fronda.pl/blogi/spisanebeda-koszty-i-przychody/systematyczna-organizacjaniepowodzeniazawodowego,3044.html

,

https://wnet.fm/kurier/agenci-

transformacji-o-profesorze-swiatowej-slawy-od-zaraniakariery-tw-herbert-kopiec-slaski-kurier-wnet-47-2018/

ale

i

stosowana przez nasze służby i z nimi zaprzyjaźnionych,
ale tego się nie bada i o tym nie mówi, a prawdę mówiąc,
mówiących o tym, eliminuje się z przestrzeni publicznej i nie
tylko.
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Mimo tej eliminacji podkreślam, że ta ‚akademicka’ kara
przewyższała o lata świetlne niedawną karę sądową ( w końcu
uchyloną

–

rzecz

niezwykła

uniewinnienie

w

polskim

niewinnego

sądownictwie
!

–

https://blogjw.wordpress.com/2018/05/01/uniewinnienieniewinnego-sukcesem-sadu-dobrej-zmiany;
https://blogjw.wordpress.com/2018/05/14/jozef-wieczorekuniewinniony-relacja-elzbiety-serafin-z-rozprawyapelacyjnej//) .
Kara akademicka natomiast nigdy nie została uchylona ! Ani
potępiona ! A degeneraci nigdy nie zostali nawet ujawnieni ! I
obóz patriotyczny nic nie robi aby coś się w tej materii
zmieniło.

Jednym

słowem

utrwalanie

bolszewizmu

akademickiego.
Nie

bez

degrengolada

przyczyny

nadzwyczajnej,

i

w

dodatku

moralna

akademickiej

–

tej
kasty

pozostała (anty) ‚wartością’ stałą i chyba zbliżona jest do
dna, od którego nie jest w stanie, a nawet nie ma zamiaru się
odbić !
I

nie

można

się

czemu

dziwić,

bo

jedynym

remedium

bolszewickiej władzy akademickiej na moje protesty przeciwko
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deprawacji młodego pokolenia – jeszcze w stanie wojennym –
była ścieżka dyscyplinarna, maskowanie faktów i destrukcja
operacyjna. A ‚solidarność’ akademicka to wspierała ! I nie
chce się pamiętać, że to z tej generacji wywodzą się kolejni
decydenci

–

beneficjenci

systemu

kłamstwa,

którzy

z

prawami nabytymi, także z kłamstwem, nie chcą się
rozstać. To ich nabyta i nagradzana tożsamość.
Piszę wielokrotnie,
[ np https://blogjw.wordpress.com/2017/11/04/nadzwyczajne
-kasty-w-togach/ ] ze nadzwyczajne kasty – sędziowska i
akademicka nawzajem się przenikają, że wielu członków
nadzwyczajnej kasty sędziowskiej, o której się mówi, to
jednocześnie członkowie nadzwyczajnej kasty akademickiej, o
której się nie mówi i mówić nie pozwala, choć samo wspieranie
się obu kast jest nad wyraz widoczne w przestrzeni publicznej,
co widać chociażby na moich fotoreportażach o rozKODowaniu
akademickiego
Krakowa.https://blogjw.wordpress.com/2015/12/21/rozkodow
anie-akademickiego-krakowa/
Trzeba mieć przy

tym

na uwadze, że

kastowość kasty

akademickiej jest jeszcze bardziej zaawansowana, można
rzec – jeszcze bardziej nadzwyczajna i nie tylko dlatego, że to
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kasta

akademicka

jest

„kastą

matką”

kasty

sędziowskiej –wszyscy sędziowie muszą najpierw przejść
przez sektor akademicki, a wielu z nich tego sektora nie
opuszcza do końca życia. Co więcej jakby nawet zaczynali
spoczywać

jako

akademicka

kasta

sędziowska,

mogą

być

to

nadal

jako

kasta

aktywni.

https://blogjw.wordpress.com/2018/07/31/alez-strachogarnal-profesure/
W końcu ciągłość formowania obu kast na odpowiednim
poziomie musi być zachowana.
Nie ulega wątpliwości, że działania pro publico bono
stanowią

zagrożenie

dla

funkcjonowania

nadzwyczajnych kast, które nie potrafią się zachować
jak trzeba i dlatego trzeba robić wszystko aby im zagrażać –
aby zachowywać się jak trzeba.
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