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Test funkcjonowania systemu akademickiego w Polsce
i wprowadzonej w roku 2018 ‚Konstytucji dla nauki’

Styczeń 2, 2019

10 grudnia 2018 r. złożyłem na Dzienniku Podawczym UJ
roszczenie informacyjne ujawnione na mojej stronie
akademickiego nonkonformisty
[https://blogjw.wordpress.com/2018/12/10/do-wladz-uj-wsprawie-stanu-wojennego-i-nie-tylko/] zaznaczając, że będzie
to test funkcjonowania systemu akademickiego w Polsce i
wprowadzonej w tym roku ‚Konstytucji dla nauki’.

Pismem

z

dnia

21

grudnia

2018

r.

oznaczonym

75.0152.47.2018 otrzymałem odpowiedź, którą ujawniam
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Nie wiem czy odpowiedź to ma moc prawną, bo nie ma
czytelnego podpisu imieniem i nazwiskiem ( jest jakaś
parafka) a pieczęć jest nieczytelna.
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Z widocznych fragmentów [ mgr, końcówka nazwiska - owicz]
po analizie zawartości strony internetowej UJ przypuszczam,
że może chodzić o mgr inż. Gerarda Żychowicza, Zastępcę
Kanclerza

UJ

ds.

techniczno-inwestycyjnych

[https://www.uj.edu.pl/struktura/wladze/kanclerz]

o

nie

wyszczególnionych kompetencjach w strukturach władz UJ .
Jest natomiast informacja
https://www.uj.edu.pl/struktura/wladze, że "Kanclerz UJ jest
odpowiedzialny za wszystkie jednostki administracji ogólno
uczelnianej, w tym także administracji Collegium Medicum UJ.
Kanclerzowi podlegają bezpośrednio wszystkie jednostki, które
nie podlegają Rektorowi i Prorektorom oraz Kwestorowi".
Jako pełnoprawny Obywatel w strukturach Rzeczypospolitej
Polskiej jestem obligowany do podpisywania się czytelnie
imieniem i nazwiskiem, aby to co podpisuję miało moc prawną
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i abym za to co podpisuję ponosił odpowiedzialność prawną.
Z Konstytucji RP funkcjonującej od dnia 2 kwietnia 1997 r. [
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm], ani z
Konstytucji dla nauki funkcjonującej od roku 2018 [ Ustawa z
dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę

–

Prawo

o

szkolnictwie

wyższym

i

nauce

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-ustawe nie wynika,
aby Uniwersytet Jagielloński był autonomiczny wobec prawa
obowiązującego wszystkich Obywateli RP i odpowiedź z UJ nie
zawiera takiej informacji.
Będę wdzięczny za pomoc prawną w tej kwestii, podobnie jak
za pomoc lingwistyczną, jako że pismo napisane jest w języku,
określanym od dawna przez mnie - językiem uj-u, a którego
- mimo wysiłków- nie zdołałem do tej pory opanować.
Tym niemniej, po ochłonięciu z wrażenia po zapoznaniu się z
pismem UJ, zamierzam na nie w języku polskim odpowiedzieć
w niezbyt odległej przyszłości.
Za pomoc prawną i lingwistyczną z góry dziękuję, mając na
uwadze rzesze Polaków i organizacji działających na rzecz
lepszej,

opartej

na

prawie

komunistycznej - Polski.
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i

sprawiedliwości,

już

nie

P.S.
Nie

wiem,

czy

w

budżecie

na

rok

2019

władze

UJ

zabezpieczyły autonomicznie środki na służbowe pieczątki, aby
te miały moc prawną.
Nie znam wysokości budżetu UJ na obecny rok, ale w
sprawozdaniu za rok 2017
[https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/141353349/uchw_
nr_111_2018_zal_1.pdf/cae2812a-ea5a-4cbb-b8dc9671540669b5] jest informacja "W roku 2017 Uniwersytet Jagielloński otrzymał dotację
podmiotową z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
łącznej kwocie 485 512,3 tys. zł ". Może nie jest to dużo, ale
na pieczątki winno wystarczyć ( i za kilkanaście zł - a przy
promocji, nawet za kilka

zł,

można je nabyć

-

np.

http://www.stampler.pl/cennik]

A stan pieczątek UJ -znany mi od lat - nie ulega zmianie.
Społecznej zbiórki na pieczątki dla UJ nie ogłaszam, aby nie
naruszać autonomii uniwersytetu.
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Moralny wydźwięk wyroku w obronie prawdziwej
historii
Styczeń 13, 2019

[wypowiedź dla Tygodnika Niedziela nr. 2 , 2019 – tekst ” W
obronie prawdziwej historii” – autor Maria Fortuna-Sudor. Po
wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie sprawie serialu ” Nasze
matki, nasi ojcowie”]
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Zapomniana wielka czystka akademicka

Styczeń 24, 2019

Minął

rok,

w

którym

rozpoczęto

wdrażanie

w

życie

innowacyjnej Konstytucji dla nauki. Nad ustawą debatowano
wiele, ale nie podjęto nawet próby odpowiedzi na pytanie,
skąd się wzięły obecne kadry akademickie, koncentrując się na
tym, aby tym obecnym kadrom było lepiej, niż jest.
Nie ma żadnych dowodów, że te kadry są najlepsze, jakie
możemy mieć – jakkolwiek tak się je traktuje nie tylko w
ustawach, a wiele wskazuje na to, że te kadry są znacznie
słabsze od polskich możliwości.
Nie bez przyczyny, skoro kadry akademickie przez lata
komunizmu formowano w warunkach negatywnej selekcji kadr
i ten sposób wiele się nie zmienił w III RP.
W PRL-u zarządzający nauką na wyższych szczeblach podlegali
nomenklaturze,

a

na

szczeblach
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niższych

preferowano

spolegliwych wobec systemu, eliminując tych, którzy stanowili
zagrożenie – rzeczywiste, czy urojone – dla przewodniej siły
narodu.
Trzeba

też

pamiętać,

że

ok.

1/3

polskiego

potencjału

akademickiego znajduje się poza granicami kraju i dla nauki
uprawianej w Polsce ten potencjał jest wykorzystywany w
znikomym stopniu.
Pamięć o czystce akademickiej ’68

W roku 2018 minęło 50 lat od znamiennego roku 1968, kiedy z
systemu akademickiego odeszło wielu naukowców pochodzenia
żydowskiego. Ta pozamerytoryczna czystka jest nadal znana w
przestrzeni publicznej i nawet eksponowana na wysokich
szczeblach.
„Skutkiem Marca 1968 r. było zerwanie ciągłości polskiej
nauki- Marzec 1968 r. stał się pretekstem nie tylko do czystek
antysemickich, ale również do uderzenia we wszystkich, którzy
byli wierni tradycji niezależności akademickiej, dążenia do
prawdy ponad podziałami ideologicznymi” – ocenił w rozmowie
z PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
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Jarosław Gowin. Z Polski wyemigrowały setki, o ile nie tysiące
naukowców pochodzenia żydowskiego.”
A prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 50. rocznicy
Marca

’68

na

Uniwersytecie

Warszawskim

powiedział:„Niektórzy mówią, że dzisiejsza Polska powinna
przeprosić

za

tamten

antysemicki

akt

dokonany

przez

ówczesne władze. Za to, że byli tacy Polacy, którzy się do tego
wtedy przyłączyli. Za to, że wypędzono z Polski – bo tak trzeba
to powiedzieć – paręnaście tysięcy ludzi.”
Fakt,

że

wielu

naukowców

i

to

utytułowanych, odeszło

wówczas z polskich uczelni, ale wielu z nich na tych uczelniach
nie

powinno

być

zatrudnionych,

ze

względu

na

swoje

poczynania u zarania instalacji systemu komunistycznego w
Polsce, ze względu na współpracę z aparatem terroru (jak np.
czołowe postaci tych ‚wypędzonych’ – Zygmunt Bauman czy
Włodzimierz Brus], w tym udział w czystkach akademickich
okresu stalinowskiego.

Ciekawe, że o tych wydarzeniach, o tej czystce roku 1968
‚pamiętają’ ci, których jeszcze nie było na świecie lub chodzili
wówczas, co najwyżej, w krótkich spodenkach.
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Niepamięć o czystce akademickiej epoki ‚jaruzelskiej’

O czystkach późniejszych, które miały miejsce w epoce
‚jaruzelskiej’, jakoś się nie wspomina lub wspomina nader
rzadko i oględnie. Nie podnosi się ich skutków dla degradacji
systemu akademickiego, obniżenia poziomu nauki i edukacji w
Polsce, jakby pamięć o tych czystkach dla dzisiejszego
społeczeństwa,

w

szczególności

dla

społeczności

akademickiego była niewygodna.
Wśród opozycji antykomunistycznej nieraz mówi się o braku
oczyszczenia kadr akademickich u zarania III RP, ale niemal
nie mówi się o oczyszczeniu kadr akademickich u schyłku PRLu
!, pod batutą SB-PZPR, przez nomenklaturowe władze uczelni !
Oczyszczenia z elementu niewygodnego, wrogo, czy choćby
krytycznie nastawionego do systemu komunistycznego, z
elementu
narodu’

stanowiącego
i

dla

zagrożenie

komunistycznego

dla

‚przewodniej

systemu

siły

wychowywania

młodzieży akademickiej.
Nad tą czystką rozciągnięto zasłonę milczenia i nie ma woli,
żadnej opcji, aby poznać zakres, przebieg i skutki.
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Nie bada się strat wojennych na froncie akademickim podczas
wojny jaruzelsko-polskiej. System opuściło wtedy wielokrotnie
więcej ludzi nauki i studentów, niż w znamiennym roku ’68, i
to tych, którzy nie mieli grzechów kolaboracji z systemem
komunistycznym,

tylko

często

stawiali

opór

antykomunistyczny.
W wyniku tej lustracji/weryfikacji nie usuwano tych, którzy
byli/ współpracowali z tajnymi/jawnymi współpracownikami
systemu

komunistycznego,

byli/współpracować

nie

tylko

chcieli

z

tych,

którzy

budowniczymi

nie

systemu

komunistycznego i do budowy tego systemu się nie nadawali !
Nie respektowali wartości/etyki na opak tego przestępczego
(także dla nauki i edukacji) systemu.
Jedni zdołali wydostać się ze zniewolonej Polski, inni zostali
zmuszeni do jej opuszczenia, inni znaleźli się poza systemem
kształcenia na poziomie wyższym, aby nie wpływali na
młodzież

akademicką

niezgodnie

z

principiami

socjalistycznymi.
I nikt ich za to wypędzenie, nieraz dożywotnie, za zniszczenie
warsztatów

pracy

–

nie

przeprasza
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!

Wilcze

bilety

im

powydawane w PRL-u nadal bywają ważne, a badania tych
haniebnych czystek są źle widziane.

Jeśli te kwestie się bada, to często metody i wyniki tych badań
muszą budzić konsternację.
Bywa tak, że rzekome badania nad pokrzywdzeniem w PRL-u
prowadzi się tylko wśród beneficjentów, którzy z sukcesem
przeszli weryfikację, ale nie wśród poszkodowanych, którzy
takiej politycznej, pozamerytorycznej weryfikacji – nie przeszli
! Przykładem są poczynania komisji senackiej UJ ,‚mającej
rozpoznać skalę represji i wyrządzonych krzywd pracownikom i
studentom UJ w PRL–u’ , które opisałem przed laty w tekście
„Powracająca

fala

zakłamywania

historii

„

(dostępny

w

archiwum Witryny Obywatelskiej Józefa Wieczorka).

Mimo, że Komisja Senacka UJ badania nad pokrzywdzonymi
prowadziła to jednak dokumentów z jej „badań” brak !
Nie odpowiedziano nawet na stawiane pytanie „dlaczego się
nie zwrócił do pracowników usuniętych z uczelni skoro miał
rozpoznać krzywdy, a usunięcie z uczelni należało do krzywd
szczególnie

dotkliwych.

Pokrzywdzonych
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szczególnie

należałoby szukać poza murami uczelni, poza listami płac, bo
zwykle pokrzywdzeni żadnych płac już w UJ nie otrzymywali,
nawet jak jeszcze pracowali naukowo„

Ustawy „jaruzelskie”
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Czystki akademickie lat 80-tych to efekt wdrażania w życie
systemu

prawnego,

Jaruzelskiego

a

właściwie

-nielegalnego

bezprawnego,

dekretu

o

stanie

junty

wojennym,

wprowadzonego przez zorganizowaną grupę przestępczą o
charakterze

zbrojnym

i

ustaw

wprowadzonych

w

stanie

wojennym i powojennym, kiedy prawo jeszcze zaostrzano, co
miało

zastępować

totalitarnego,

lukę

stworzoną

bezpieczeństwa
po

wycofaniu

z

dla
ulic

systemu
czołgów

i

transporterów opancerzonych.
Ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadzona w 1982 r.,
przygotowana przy pewnym udziale sił solidarnościowych, ale
wprowadzana w życie w warunkach terroru, bynajmniej nie
uchroniła niepokornych kadr akademickich od strat. Usunięto
wówczas ze stanowisk wielu rektorów, prorektorów, dziekanów
pochodzących
pracowników

z

wyborów

pozbawiano

roku

1981.

etatów

na

Wielu

młodszych

uczelniach.

Łukasz

Kamiński w 2001 r [„Rzeczpospolita”] nazwał to wielką
czystką, bo „wnioski kadrowe” podjęto wobec 11 procent
nauczycieli akademickich!
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Ale

ta

czystka

ówczesnej

nie

junty,

dała

stąd

spodziewanych
konieczne

rezultatów

było

dla

przygotowanie

odpowiedniej nowelizacji prawa akademickiego, aby zapewnić
ład i porządek na uczelniach, a przewodniej sile narodu –
dominację w utrwalaniu systemu komunistycznego.
W aktach partyjnych [Źródło:AAN, PZPR, LYIII/185, b.p., mps.
– w Spętana akademia tom 2 Polska Akademia Nauk w
dokumentach

władz

PRL.

Materiały

partyjne

1950-1986

Pleskot Patryk, Rutkowski Tadeusz Paweł, Wydawnictwo: IPN
2012 ] czytamy
„Strategicznie

kluczowym

problemem

naszego

systemu

szkolnictwa wyższego i nauki jest przywrócenie wpływu partii i
państwa na politykę kadrową w tych środowiskach w myśl
postanowień XIII Plenum KC PZPR [z 1983 r.].

Niezbędny

jest

w

tym

zakresie

kompleks

przedsięwzięć

legislacyjnych, organizacyjnych, politycznych i materialnych,
które spowodują, że do zawodu nauczyciela akademickiego i
pracownika nauki przychodzić będzie najzdolniejsza młodzież o
zdecydowanych,

prosocjalistycznych

postawach,

niespełniających tych wymagań będą mogli być zwalniani….
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a

Do najniezbędniejszych z nich należą: nowelizacja ustawy o
szkolnictwie wyższym, przejście na kontraktowe zatrudnienie
niektórych grup nauczycieli akademickich, etatyzacja uczelni,
bezwzględne przestrzeganie kryteriów naukowych i ideowopolitycznych doboru kandydatów na stażystów, asystentów i
doktorantów…....Akademickie i naukowe organy samorządowe
muszą podjąć ostrą walkę z występującymi zbyt często w tych
środowiskach lekceważeniem i selektywnym traktowaniem
obowiązków służbowych, niską efektywnością i jakością pracy
naukowej,

dydaktycznej,

nieprzestrzeganiem

etyki

a

zwłaszcza

pracownika

nauki

wychowawczej,
i

nauczyciela

akademickiego socjalistycznego państwa…..”
Zgodnie z tymi dyrektywami przygotowano nowelizację prawa
akademickiego (rok 1985), aby dokonać przeglądu kadr
akademickich, także pod batutą SB
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Współdziałanie

sił

partyjnych,

SB,

ministerstwa

i

władz

uczelnianych okazały się owocne.

O tej weryfikacji kadr można np. przeczytać na stronach
Uniwersytetu Gdańskiego „Czystka na uczelniach. Pod koniec
1985

r.

Minister

Nauki

i

Szkolnictwa

Wyższego

Benon

Miśkiewicz podjął decyzje o zwolnieniu z kierowniczych funkcji
w wyższych uczelniach około 40 osób, w tym sześciu rektorów.
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Minister skorzystał z uprawnień nadanych w znowelizowanej
ustawie, że rektorów i dziekanów może zmienić w każdym
czasie.

Największą
odwołano

czystkę
rektorów

Ekonomicznej,

przeprowadzono
wszystkich

wszystkich

w

uczelni

prorektorów

Poznaniu,
oprócz
i

gdzie

Akademii

dziekanów

(z

wyjątkiem jednego w UAM).
Wiązało się to z poznańskimi korzeniami ministra Miśkiewicza
– po pierwsze chciał zapewnić swoim kolegom partyjne
poparcie, a po drugie zapewne mścił się, że uczelnie w sposób
demokratyczny wybrały nie tych, których partia sobie życzyła.
Pracownicy UAM przesłali ministrowi Benonowi Miśkiewiczowi
medal z jego podobizną i łacińską sentencją Vilem fieri auso,
która w języku polskim oznacza: „Temu, który odważył się być
podłym” z podpisem „Społeczność Akademicka”
Uniwersytet Jagielloński nie podaje takich informacji, bo
badania profesorów nad pokrzywdzonymi, prowadzonymi tylko
wśród beneficjentów systemu , takich pokrzywdzonych rzecz
jasna nie wykazały. Widocznie dziesiątki zidentyfikowanych TW
[ i setki nieujawnionych do tej pory w przestrzeni publicznej
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‚jawnych

współpracowników’

z

PZPR]

tak

znakomicie

ochraniały powierzony im obiekt, że rzekomo nikomu włos z
głowy nie spadł ! A zatem w czasach jaruzelskich, czyli w
czasie

„stopniowej

normalizacji

systemu”

[

w

ujęciu

profesorów UJ] – istne ‚dolce vita. [por. Kurier WNET, grudzień
2018

–

Czy

na

terytorium

Uniwersytetu

Jagiellońskiego

wprowadzono stan wojenny ?]

Jednakże prawdą jest, że i na UJ dokonywano w końcu 1986 r.,
politycznej weryfikacji kadr poprzez oceny pozamerytoryczne
wystawiane przez anonimowe – do dnia dzisiejszego [!]
gremia,

bez

odwołania

podawania

się

do

uzasadnienia,

niezależnej

instancji,

bez

możliwości

bez

możliwości

zaskarżenia do sądu, a wśród ocen podkreślano negatywny
wpływ

na

młodzież

obywatelską,

akademicką,

negatywną

postawę

negatywną

postawę

etyczno-moralną

czy

niewłaściwość charakteru.

Niezłomni,

nonkonformiści,

nie

mieli

żadnych

szans

na

pozostanie na uczelni i tak już pozostało, a beneficjenci
czystek zadbali o niemal absolutną nieznajomość wielkiej
czystki akademickiej schyłku PRLu.
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[nieco więcej na ten temat można jednak przeczytać na mojej
stronie

Lustracja

i

weryfikacja

naukowców

https://lustronauki.wordpress.com/]

Tekst opublikowany w Kurierze WNET – styczeń 2019
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PRL

–

Analfabetyzm akademicki do pilnej likwidacji,
czyli próba naruszenia idei poszanowania różnorodności

Styczeń 29, 2019

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o likwidacji analfabetyzmu.
Dz.U.

1949

nr

25

poz.

177

[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU194902
50177/O/D19490177.pdf]

27

Mija już 70 lat od tej ustawy a problem analfabetyzmu nadal
nie został zlikwidowany, co od czasu do czasu podnoszą media,
a nawet badacze, o czym m.in. świadczy artykuł naukowy
sprzed 5 lat [Alfabetyzacja i edukacja podstawowa osób
dorosłych jako wyzwanie teraźniejszości –Przybylska, Ewa
http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1728]

Artykuł jest napisany nawet dla alfabetów językiem nader
osobliwym a kończy się następująco:
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Jasne jest jednak, że nadrzędna dziś idea poszanowania
różnorodności, powoduje, że oczekiwania i nadzieje związane z
umiejętnością czytania i pisania są na wskroś indywidualne, co
potwierdza moje niezależne obserwacje.

Od lat, w mojej korespondencji z władzami UJ, ujawniałem
moje oczekiwania i nadzieje związane z umiejętnością czytania
i pisania zarządzających uczelnią, mającą w swych strukturach
akredytowaną

katedrę

językoznawstwa,

ale

były

to

oczekiwania i nadzieje na wskroś indywidualne.

Nikt

–

ani

ze

akademickiego

środowiska

–

się

nimi

akademickiego,
nie

przejął.

ani

poza

Wykazywano

powszechną aprobatę dla idei poszanowania różnorodności,
także w domenie umiejętności/nieumiejętności czytania [
szczególnie

ze

zrozumieniem]
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i

pisania

[

szczególnie

umiejętności

podpisywania

się

czytelnie-

imieniem

i

nazwiskiem].

Nie bacząc jednak na brak sukcesów w zakresie alfabetyzacji
dorosłych, a nade wszystko utytułowanych, podjąłem kolejną,
choć

nie

twierdzę,

poszanowania

że

ostatnią,

różnorodności,

próbę

co

niżej

naruszenia

idei

dokumentuję,

ujawniając z uporem moje oczekiwania i nadzieje związane z
umiejętnością czytania i pisania zarządzających wzorcową
polską uczelnią.
Chyba oczekiwanie i nadzieja, że w czynie pięćdziesięcioletnim,
ustawa o likwidacji analfabetyzmu sprzed 50 lat zostanie w
końcu zrealizowana, nie są zbyt wygórowane. To wręcz
wyzwanie

teraźniejszości.

Skoro

system

prawny

III

RP

pozostaje w ciągłości prawnej z systemem komunistycznym, to
likwidacja analfabetyzmu winna być zrealizowana.
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Powtórne roszczenie informacyjne
Kraków, dnia 17 stycznia 2019 r.
Józef Wieczorek
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
Niniejszym

potwierdzam

otrzymanie

i

zapoznanie

się

z

odpowiedzią na moje roszczenie informacyjne z dnia 10
grudnia

2018

r.,

jednocześnie

zaznaczając,

że

jest

to

odpowiedź [ z dnia 21 grudnia 2018 r. – 75.0152.47.2018],
moim zdaniem, nie mająca mocy prawnej. Pismo nie jest
podpisane
parafka),

a

imieniem
pieczątka

i

nazwiskiem
jest

(widnieje

nieczytelna

[z

jedynie

widocznych

fragmentów [ mgr, końcówka nazwiska – owicz]- po analizie
zawartości strony internetowej UJ, przypuszczam, że może
chodzić o mgr inż. Gerarda Żychowicza, Zastępcę Kanclerza UJ
ds. techniczno-inwestycyjnych], stąd odpowiedź winna być
traktowana jako anonimowa.
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Z mojego doświadczenia życiowego wynika, że podpis czytelny
jest ważniejszy od pieczątki, bo pieczątkę np. można ukraść i
nią stemplować różne dokumenty, a podpis czytelny ma moc
prawną, bo grafolodzy mogą fałszerstwo wykryć. Niestety pod
pismem nie ma czytelnego podpisu imieniem i nazwiskiem.
Również papier firmowy, jak mi wiadomo, nie ma mocy
prawnej !
Jako pełnoprawny Obywatel, w strukturach Rzeczypospolitej
Polskiej,

jestem

obligowany

do

podpisywania

się

pod

dokumentami czytelnie – imieniem i nazwiskiem, aby to co
podpisuję miało moc prawną i abym za to co podpisuję ponosił
odpowiedzialność prawną.
Z Konstytucji RP funkcjonującej od dnia 2 kwietnia 1997 r.
[http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm], ani z
‚Konstytucji dla nauki’ funkcjonującej od roku 2018 [Ustawa
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce, Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę

–

Prawo

o

szkolnictwie

wyższym

i

nauce

–

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-ustawe nie wynika,
aby Uniwersytet Jagielloński był autonomiczny wobec
prawa

obowiązującego

wszystkich

Obywateli

i

instytucje RP, a odpowiedź z UJ nie zawiera takiej informacji.
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Mam

w

rodzinie

osobę

niepełnosprawną,

niezdolną

do

samodzielnego życia, ale potrafiącą podpisać się imieniem i
nazwiskiem.

Jak

to

się

dzieje,

że

na

wyższej

uczelni,

najbardziej prestiżowym polskim uniwersytecie, samodzielni
pracownicy, tak naukowi, jak i administracyjni, nie są zdolni
do samodzielnego podpisywania się czytelnie imieniem i
nazwiskiem ?
W jaki sposób osiągnęli ten status samodzielności ? Jakie
komisje/jacy decydenci ich zatwierdzili na samodzielnych
stanowiskach ?
Ja 32 lata temu zostałem wypędzony z UJ po wystawieniu mi
negatywnej, pozamerytorycznej, bez uzasadnienia, opinii –
przez anonimową do dnia dzisiejszego [! ] Komisję, podczas
politycznych weryfikacji kadr akademickich i ta anonimowa
opinia

nie

została

wyrzucona

do

kosza,

lecz

stanowiła

podstawę do dożywotniego wypędzenia mnie z uczelni, bo i w
III

RP

to

bezprawie

jest

akceptowane

i

anonimowość

utrzymana w mocy !
Przypomnę, że ja, jako niemal rówieśnik obecnego rektora UJ,
na wiosnę roku 1980 przez radę naukową ING UJ, byłem
zaopiniowany jako samodzielny pracownik naukowy, co
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zresztą

było

zgodne

z

prawdą,

jako

że

samodzielnie

prowadziłem, a nawet samodzielnie uruchomiłem na geologii
pakiet

wykładów

skutkowało

i

seminariów,

uformowaniem

także

magisterskich,

co

sporej grupy absolwentów na

wysokim poziomie, także o renomie międzynarodowej.

Ci, co samodzielnie nie byli się w stanie podpisać pod
swoimi

opiniami,

wypędzili

mnie

z

uniwersytetu,

dokonali destrukcji mojego warsztatu pracy i mojej szkoły
naukowej i ten stan rzeczy był i jest akceptowany przez
kolejne 32 lata przez władze uczelni, niezdolne nawet do
merytorycznych

odpowiedzi

na

dokumentacja

moje

pod

pytania

[por.

np.

adresem

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

Na moje opinie/informacje wybitni prof. UJ twierdzili, że
komisja weryfikacyjna nie była anonimowa – bo [?] imiona i
nazwiska członków komisji nie są znane ?! I nie są znane do
dnia dzisiejszego, a ja do dnia dzisiejszego twierdzę, że skoro
nie są znane, to komisja była anonimowa, a władze UJ nie
zdołały wykazać, że było inaczej.

34

Możliwości komunikacji intelektualnej i moralnej z władzami UJ
są żadne i nie ulegają zmianie, mimo upływu lat i zmiany
władz.
Władze UJ, mimo upływu lat nie podjęły skutecznej
walki z analfabetyzmem swoich pracowników, a raczej w
tym analfabetyzmie ich wspierały, a odnosi się wrażenie, że
same były i są nim objęte. I taki stan rzeczy musiał być
zatwierdzany przez komisje akredytacyjne/ministerstwo – bo
jak to inaczej wytłumaczyć ?
Widać jak funkcjonuje system akademicki w Polsce, jak i czym
zaznacza się jego rozkład intelektualny, a nade wszystko
moralny i nie zanosi się, że „Konstytucja dla nauki” ten
stan rzeczy zmieni.
Odpowiedź na moje roszczenie informacyjne z dnia 10 grudnia
2018 r. do takiego wniosku skłania. Chyba, że ministerstwo
podejmie jakieś konkretne, skuteczne działania, ale nie mam
podstaw, aby w takie działania wierzyć.
Argument – w anonimowej odpowiedzi na moje roszczenie
informacyjne – że moje pytania dotyczyły opinii, a nie faktów,
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wskazuje

jedynie,

że

odpowiadający

ma

trudności

ze

zrozumieniem słowa pisanego [kolejny objaw analfabetyzmu ].
Ja w roszczeniu informacyjnym jasno się pytałem o fakty
dotyczące

systemu

komunistycznego,

stanu

wojennego,

struktur PZPR na UJ , a nie np. o opinie/oceny czy komunizm,
stan wojenny, czy PZPR, były na UJ dobre, czy złe.
Na

inne

punkty

mojego

roszczenia

jest

odpowiedź,

że

informacje są powszechnie znane, w związku z czym nie
zachodzi potrzeba ich wtórnego przedstawienia przez UJ [ sic
!]. Niestety nie podano, gdzie znajduje się ich pierwotne
przedstawienie, a ja podawałem w roszczeniu, że te moje
zapytanie

były

związane

z

faktem

braku

odpowiednich

informacji w domenie publicznej UJ !
Skoro np. punkt 3 – zapytania o PZPR na UJ – jest
bezprzedmiotowy,

bo

informacja

o

PZPR

na

UJ

jest

powszechnie znana [?], dlaczego mi tej rzekomo powszechnie
znanej informacji nie udzielono, nie wskazano pierwotnego
przedstawienia, gdy brak jest tej informacji, tak w Dziejach
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i w biogramach pracowników
UJ, i jak pisałem – to właśnie było powodem moich zapytań
tak o PZPR, podobnie jak i o komunizm, czy stan wojenny.
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Skoro dzieje UJ nie podają niemal powszechnie znanych
faktów w domenie publicznej o komunizmie, stanie wojennym,
czy PZPR, to zasadne jest pytanie, czy te fakty UJ nie
dotyczyły, bo w innym przypadku można wnioskować, że
najnowsza historia UJ – podawana przez utytułowanycb
pracowników UJ w domenie publicznej jest fałszywa. Co gorsza
jest zalecana do opanowania przez młodzież, która nie była
świadkiem tych czasów. Taka historia winna być wycofana
z obiegu edukacyjnego czego się bezskutecznie przez lata
domagałem.

[https://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-

do-polskiej-akademii-umiejetnosci/]

Obecny stan rzeczy – zakłamywania historii – winien być
ścigany urzędowo w domenie publicznej, podobnie jak jest
ścigane zakłamywanie historii np. o Holokauście, o obozach
koncentracyjnych itp.
Byłem świadkiem/obserwatorem kilku procesów w sprawie
niemieckiej

polityki

historycznej

wypaczającej

najnowszą

historię, w których ofiary – mimo faktów powszechnie znanych
w domenie publicznej – musiały wykazywać, kto był ofiarą, a
kto katem. Do takich sytuacji prowadzi brak rzetelnych
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informacji,

powtarzanych

w

domenie

publicznej,

a

w

szczególności w edukacji, tak niższej, jak i wyższej.
Polityka historyczna uczelni, a UJ , jako uczelni wzorcowej dla
innych, w szczególności, prowadząca do zakłamywania swych
najnowszych dziejów, nie może być pomijana milczeniem, tak
ze strony polskich obywateli, jak i organów kontrolnych, a
autonomia uniwersytetu nie może być autonomią wobec
prawdy, prawa i sprawiedliwości.

Domagam się rzetelnej, nieanonimowej odpowiedzi na
moje roszczenie informacyjne, podkreślając jednocześnie,
że moje roszczenia informacyjne wielokrotnie kierowane do
władz uczelni i ujawniane przeze mnie w domenie publicznej
[https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefawieczorka/] nie zostały do tej pory zaspokojone.

Józef Wieczorek
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Senat UJ na froncie walki z nienawiścią !
A zatem oczekuję na poparcie ze strony UJ
Styczeń 31, 2019
Na stronach UJ czytamy [https://www.uj.edu.pl/wiadomosci//journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/141868
746] „30 stycznia 2019 r. Senat UJ przyjął uchwałę w sprawie
sprzeciwu wobec mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.” a
na końcu uchwały wielce obiecujące oświadczenie, które
przyjąłem z uznaniem, bo napełnia mnie nadzieją – otóż
czytamy:„deklarujemy solidarność i wsparcie w zachowaniu
należytych standardów debaty publicznej „ „ Popieramy każdą
postawę, w której racjonalność argumentów bierze górę nad
argumentami siły – zgodnie z naczelną maksymą Uniwersytetu
Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis”.

Mamy

zatem

wspólny

cel,

rzecz w tym,

żeby

go

zrealizować z sukcesem.
Otóż jako pokrzywdzony na UJ, w ramach politycznych
weryfikacji kadr przez tajne gremia w epoce jaruzelskiej, przez
ponad 30 już lat nie mogę się doczekać solidarności i
wsparcia

ze

strony

zarządzających
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UJ,

stroniących

od

należytych

standardów

debaty

publicznej,

a

nawet

od

jakichkolwiek przejawów debaty, nie mówiąc o ujawnieniu
faktów, które powinny być jej przedmiotem i fundamentem.
[https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefawieczorka/]

Przez lata wykazywałem i ujawniałem w domenie publicznej
postawę, w której racjonalność argumentów brała górę nad
argumentami siły. Natomiast argumenty siły, nie bacząc na
argumenty merytoryczne, sprzecznie z naczelną maksymą
Uniwersytetu

Jagiellońskiego

„Plus

ratio

quam

vis”

były

używane wobec mnie. Przejawem łamania tej zasady i
przedkładania siły nad rozum, było – jak się okazuje po
latach

–

dożywotnie

wypędzenie

mnie

z

Uniwersytetu

Jagiellońskiego, destrukcja – z nienawiści – mojego warsztatu
pracy, mojej szkoły formowania młodych naukowców.
W roku Wielkiego Jubileusz UJ 2014 ujawniłem mój głos w
debacie publicznej
[https://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/02/09/jak-senatuj-kieruje-sie-zasada-plus-ratio-quam-vis/comment-page-1/]
informując społeczność, nie tylko akademicką, Jak Senat UJ
kieruje się zasadą PLUS RATIO QUAM VIS”, wyrażając zarazem
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dezaprobatę wobec stosowania naczelnej maksymy UJ na
opak: „Autonomia uczelni, nie może oznaczać, że mamy do
czynienia z państwem w państwie, w którym autokratyczne
władze mogą z każdym pracownikiem i jego warsztatem pracy
naukowej zrobić co tylko zechcą, bez żadnych konsekwencji,
żądając przy tym poszanowania ich ‘autorytetu’ , lojalności, no
i kasy – na swe poczynania nie podlegające kontroli„

Niestety władze UJ pozostały głuche na mój głos, jak i
wykazały zdecydowaną solidarność i wsparcie dla tych postaw,
w

których

argument

siły

brał

górę

nad

racjonalnością

argumentów.
Żadnych argumentów, które by mogły stać się podstawą
należytej debaty publicznej ze strony UJ nie było – widocznie
UJ ich nie ma.
„Należyte standardy debaty publicznej” do tej pory nie
są wdrażane w życie akademickie, i nie tylko akademickie,
przez wzorcową, najstarszą i najbardziej prestiżową polską
uczelnię .
Ja natomiast, bez publicznego deklarowania solidarności i
wsparcia dla walczących o zachowanie należytych standardów
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debaty publicznej, taką solidarność ujawniałem i wsparcie
okazywałem, o czym świadczą m. in. moje działania i teksty
ujawniane w domenie publicznej [ m.in. Niezależne Forum
Akademickie

–

Sprawy

http://nfapat.wordpress.com/,

Mediator

Ludzi

Nauki–

Akademicki

Kontra

Mobbinghttp://nfamob.wordpress.com/, Blog akademickiego
nonkonformisty –https://blogjw.wordpress.com/…..]

Popieram każdą postawę, w której racjonalność argumentów
bierze górę nad argumentami siły – zgodnie z naczelną
maksymą Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis”,
ale solidarności i wsparcia ze strony zarządzających uczelnią
do tej pory nie miałem.

Co więcej, nie zdołałem nawet odczuć, że nienawiść
skierowana

wobec

mnie

i

ujawnianych

oraz

respektowanych przeze mnie wartości – zmalała.

Raczej odbieram, że jakiś demon nienawiści zawładnął
sferą akademicką mojej uczelni, prowadząc do zaślepienia i
niedowładu intelektualnego, a nade wszystko moralnego.
Fakt, że podważałem przewodnią siłę narodu sterującą
uczelnią, ale czyniłem to w dobrej wierze, widząc, że uczelnia
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jest sterowana w złym kierunku– ku upadkowi, co wkrótce
po moim wypędzeniu okazało się niemal proroctwem. Wszak
‚rektor UJ alarmował opinię publiczną, że z powodu niedosytu
środków uczelnia więdnie ! stoi nad przepaścią, co jest bardzo
niewygodną pozycją, bo trzeba iść naprzód !’[Dlaczego
wzorcowa dla innych uczelnia po wyrzuceniu mnie nie
kwitnie ?–
https://blogjw.wordpress.com/2014/10/09/dlaczegowzorcowa-dla-innych-uczelnia-po-wyrzuceniu-mnie-niekwitnie/]

Dobrze by było spojrzeć na tę sytuację w ujęciu historycznym,
które winno być znane zarządzającym wiekową w końcu
uczelnią.
Otóż,

jak

wiadomo,

carowie

mający

władzę

absolutną,

gnębiący Polaków, tych którzy ośmielali się kwestionować ich
przewodnią siłę w zniewalaniu narodów, wypędzali z nienawiści
na

Syberię.

Jednakże

kiedy

zesłańcy

z

pasji

naukowej

przystępowali do badań geologicznych Syberii – ograniczam się
dla jasności

do

porównań

nienawiści

rezygnował,

z mojej dziedziny
wspierając

ich

–
w

car

z

dziele

poznania naukowego Syberii [ np. casus Jana Czerskiego] i
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na tym dobrze wychodził, bo te badania i to wsparcie,
zaowocowały odkryciem wielu bogactw naturalnych, dzięki
czemu

car

mógł

nienawiści,

autonomicznie

miała

swoje

panować.Rezygnacja

racjonalne

uzasadnienie

z
i

przynosiła pozytywne skutki.
Takich objawów niestety nie zauważyłem – mimo upływu lat i
zmiany pokoleniowej, a nawet transformacji ustrojowej – u
panujących na uniwersytecie. Tak jakby nie byli w stanie
wyzwolić

się

z

nienawiści,

z

zaślepienia,

z

zapaści

intelektualnej i nade wszystko moralnej.
Nie

znaczy,

że

nie

nawiązują

do

standardów

carskich.

Nawiązują, ale niestety do tych z czasów samodzierżawia cara
Piotra

I,

którego

ukaz

z

2

grudnia

1708

roku

mówił:„Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć
wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy
nie peszył przełożonego”.

Odnosi się wrażenie, że mimo odzyskania przed 100 laty
niepodległości, mimo odzyskania autonomii uniwersytetu w III
RP, ukaz ten na polskich uczelniach – także, o dziwo na UJ –
nadal obowiązuje i skutkuje nienawistnymi poczynaniami
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wobec

podwładnych,

akademickich,

i

nie

którzy
tylko

pojmowaniem

akademickich,

spraw

peszą/peszyli

przełożonych.

Może to i dobrze, że senat UJ chce rozwinąć front walki z
nienawiścią. Rzecz w tym, że winien go jasno zidentyfikować, i
wcześniej

wykazać,

że

sam

zdołał

przełamać

front

własnej nienawiści wobec niewygodnych. Jak do tej pory
oznak takiego wewnętrznego przełamania nie zauważyłem.
Ja swoje wsparcie i solidarność dla walki z nienawiścią
rujnującą życie akademickie, nie tylko na UJ, wielokrotnie
deklarowałem.

Cel jest wspólny, więc oczekuję wewnętrznego przełamania,
dania świadectwa przyzwoitości, i solidarnego poparcia, aby
cel zrealizować z sukcesem.
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Dawid wobec Goliata, czyli nokaut koryfeusza

Luty 14, 2019

Mój

znamienity

styczniowym

kolega

numerze

Herbert
WNET

Kopiec

,

[Nawrócenie

opisując

w

marksisty

?]

przypadek prof. Piotra Sztompki, zaciekawił się, iluż to
skromnych doktorów – rzec by można Dawidów – poważyło się
stanąć w akademickiej debacie wobec koryfeusza socjologii,
którego podniósł do rangi olbrzyma–istnego Goliata.

Byłoby nietaktem, abym nie podjął się zaspokojenia ciekawości
mojego kolegi. Nie wiem, czy by mi wybaczył.
Otóż przed pięcioma już laty, po zapoznaniu się z tezami prof.
Sztompki odnośnie kryzysu

uniwersytetu, co

ujawnił po

zakończeniu Kongresu Kultury Akademickiej, poważyłem się, i
to bez wahania, stanąć w akademickiej debacie wobec tego
Goliata.
Krok po korku rozprawiałem się z kolejnymi tezami prof.
Sztompki

w

tej

materii

kryzysowej

rzecz

jasna,

to

rozprawianie przesyłając autorowi tez, z nadzieją na podjęcie
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walki o swoje racje, bo debata to sens życia akademickiego –
tak Dawidów, jak i Goliatów.
Niestety – nic z tego. Ja w debacie stanąłem, a Goliat
nawet

nie

wyszedł

do

walki.

Z

10

tezami

Goliata

rozprawiłem się w 10 rozprawkach – bez reakcji, bez ruchu
obronnego Goliata ! Rzec by można – wyliczyłem Goliata do
10, a on ani ręką, ani głową nie ruszył , czyli w języku
bokserskim – nokaut !
Moje argumenty zebrałem w rodzaj 82 stronicowej broszury,
obdarzając ją tytułem „Kryzys uniwersytetu w ujęciu
polemicznym z Prof. Piotrem Sztompką” i umieściłem na
moim Blogu akademickiego nonkonformisty, licząc na
debatę po odzyskaniu przytomności intelektualnej. Niestety do
debaty nie doszło i nawet nie wiadomo, czy przytomność
intelektualna powróciła.

Mimo upływu 5 lat i wejścia w życie „Konstytucji dla nauki”,
moje argumenty nie straciły na aktualności, stąd nadal
zachęcam do zapoznania się z moją internetową broszurą i do
debaty nad moimi argumentami, a dla zachęty przytoczę
fragment tekstu, w gruncie rzeczy pochwalnego dla prof.
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Sztompki,

bo

zatytułowanego

„Prof.

Sztompka

chyba

wreszcie coś zrozumiał”
„Prof.

Sztompka

nieporozumienie

podsumowuje
uznano

wiarę,

osiągnięcia
że

Kongresu:„Za

przyśpieszenie

karier

uniwersyteckich może dokonywać się poprzez ciągłe obniżanie
wymogów

i

ułatwianie

habilitacyjnych. Efektem

procedur

doktorskich

czy

są kariery pozorne, deprecjacja

tytułów i stanowisk, obniżanie standardów w procedurach
doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich, a w efekcie
uzasadnione

załamanie

się

zaufania

społecznego

do

profesury…..”.
Są to stwierdzenia oczywiste, wręcz banalne i znane od dawna
tym, których na kongres nawet nie zapraszano (może właśnie
dlatego).
Co

więcej,

z

tych,

upowszechniali,

którzy

całkiem

te

oczywistości

uniwersytety

od

oczyścili

lat
i

z

pamięci oraz z uniwersyteckich archiwów wymazali, aby
nikt nigdy nawet się nie domyślił, że ktoś przed Kongresem
mógł podobne, uprawnione faktami opinie wygłaszać.
Prof. Sztompka i uczestnicy Kongresu chyba jednak nie
zrozumieli, że poza murami ‚etatowych’ uniwersytetów
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istnieją też uniwersytety bez murów i etatów, gdzie bez
profesorskiej cenzury można było już od lat takie niepoprawne
opinie zamieszczać i rozpowszechniać, a w dobie internetu do
końca wykluczanie prekursorów podobnych myśli nie jest
możliwe.
Prof.

Sztompka

„Banicja

dalej

środowiskowa

musi

słusznie

dotykać

pisze:

winnych

plagiatów,

fałszowania danych, dopisywania swoich nazwisk do cudzych
prac,

demaskować

„towarzyskie,
różnorodnych

trzeba

grzecznościowe
zjawisk

„spółdzielnie
recenzje”.

cytowań”

i

Źródłem

takich

jest

klimat

patologicznych

permisywności, który odrzucić musi samo środowisko.” ale nie
podaje środków. które pozwolą realizację tych postulatów
zapewnić.
Do tej pory chyba częściej banicja dotykała tych, którzy
plagiaty ujawniali, przeciwko dopisywaniu nazwisk jednych a
pomijaniu drugich protestowali. Dla demaskatorów rozlicznych
patologii

akademickich

uniwersytetów)

są

drzwi

uniwersytetów

zamknięte

od

lat

(i

nie

tylko

i

Prof.

Sztompka/uczestnicy Kongresu jakoś nie przedstawili projektu,
aby takim demaskatorom drzwi otworzyć.
Jakim cudem zmienią kierunek banicji ?
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Samo środowisko do tej pory się nie oczyściło z
elementu

patologicznego,

uniwersytetu,

więc

niby

jakie

szkodliwego
podstawy

ma

dla
wiara

w

możliwość samooczyszczenia środowiska, odrzucenia zjawisk
patologicznych ?
Środowisko akademickie zostało uformowane wg kryteriów
patologicznych i w swych patologiach chce być autonomiczne,
więc niby kto je zmusi do działań anty–patologicznych ?
Prof.

Sztompka

zauważa

„Dominuje

zgoda

na

totalną,

powszechną bylejakość”, ale nie zauważył, że ci, którzy na
powszechną bylejakość i to szczególnie profesorów zgody nie
wyrażali, znaleźli się poza uniwersytetem.
Co prof. Sztompka ( i jego koledzy) zrobił, aby było
inaczej ?
Dlaczego wyraża/wyrażał zgodę i do dominacji tej bylejakości
chyba się przyczynił z czego zdaje sobie sprawę ?…”
Moich bojów -dysydenta akademickiego, wydałem już w
internecie kilkanaście tomików, i nadal poważam się stawać w
akademickiej debacie wobec Goliatów, co winno zaspokoić
ciekawość

mojego

znamienitego
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Kolegi,

któremu

życzę

sukcesów

na

drodze

do

nawracania

marksistów

i

postmodernistów, funkcjonujących w III RP nadal w roli
koryfeuszy.
Tekst opublikowany w Kurierze WNET w lutym 2019 r.
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Polityka historyczna Niemiec
przegrywa w polskich sądach

Luty 18, 2019

Niemiecką politykę historyczną zakłamującą prawdę o historii
najnowszej prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski
określił mianem ‚imperializmu kulturowego, który ma na celu
zmianę świadomości świata na temat niemieckich zbrodni
popełnionych w trakcie II wojny światowej.‚

W ramach tej polityki Niemcy starają się zrzucić z siebie
odpowiedzialność

za

zbrodnie,

przerzucając

ją

na

tzw.

nazistów – pozbawionych narodowości i działających na terenie
obozów zagłady, zwanych nader często przez niemieckie media
‚polskimi
publicznym

obozami
skutkuje

koncentracyjnymi’,

co

współodpowiedzialnością

w

odbiorze

Polaków

za

dokonane przez Niemców zbrodnie.

Żyjący do tej pory świadkowie, ofiary niemieckich zbrodni,
zmuszeni są walczyć o prawdę przed polskimi, a także
niemieckimi sądami. Z różnymi skutkami.
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Karol Tendera kontra ZDF – w imię prawdy
Karol Tendera, 96 letni były więzień KL Auschwitz numer
1000430i L Birkenau,od wielu lat prowadzi batalię z niemiecką
publiczną telewizją ZDF, która na swojej stronie internetowej
umieściła

określenie

„polskie

obozy

zagłady

Majdanek

i

Auschwitz” . Ofiara niemieckich zbrodni domaga się zakazania
stronie pozwanej rozpowszechniania określeń „polski obóz
zagłady” lub „polski obóz koncentracyjny”, a także przeprosin
wraz z ogłoszeniem ich w prasie i na portalu.

Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo Karola Tendery,
reprezentowanego przez Mec. Lecha Obarę. Sąd Apelacyjny
zmienił jednak wyrok, nakazując stronie pozwanej przeprosić
naród polski i Karola Tenderę.

Ponieważ ZDF uchylała się od wykonania wyroku, sprawa
trafiła pod Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji, który przyznał
rację Karolowi Tenderze.
Według mec. Obary to postanowienie niemieckiego sądu jest
przełomowe, gdyż otwiera Polsce możliwość dochodzenia
prawdy historycznej na terenie Niemiec. Możliwość została
otwarta, ale realizacja tej możliwości jeszcze nie. Po stronie
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ZDF stanął niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości,
twierdząc,

że

wyrok

sądu

w

Koblencji

nie

może

być

egzekwowany w Niemczech, bo naruszałby fundamentalne
prawo wolności opinii oraz mediów.

Została

więc

złożona

skarga

do

Federalnego

Trybunału

Konstytucyjnego i można sądzić, że w końcu skarga Karola
Tendery trafi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Karol Tendera walczy nie o zemstę, lecz w imię prawdy. W
uznaniu zasług na tym polu 30 listopada 2017 r. w Centrum
Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” dyrektor Krakowskiego
Oddziału IPN wręczył Karolowi Tenderz nagrodę „Świadek
Historii”.
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Instytut Pamięci

Narodowej w imię prawdy historycznej

otworzył

edukacyjną

ziemiach

witrynę

okupowanej

Polski

o

niemieckich
w

latach

obozach
1939-

na

1945

[https://truthaboutcamps.eu/] zawierającą m. in. tworzoną
bazę danych o SS-manach pełniących w KL Auschwitz I-III
służbę wartowniczą, występując też do Interpolu o pomoc w
odnalezieniu

około

1600

esesmanów

z

załóg

obozów

koncentracyjnych, którzy mogą jeszcze żyć i nigdy nie zostali
skazani.
Na portalu IPN informuje „ W okupowanej przez Niemców
Polsce nie istniały i istnieć nie mogły „polskie” obozy zagłady,
śmierci

czy koncentracyjne. Obozy te tworzył niemiecki

55

okupant

w

celu

zrealizowania

swej

zbrodniczej

polityki

unicestwienia bądź zniewolenia ludzi różnych narodowości –
również Polaków.”
Jest zdumiewające, że po tylu latach od zakończenia II wojny
światowej, o tę elementarną prawdę ofiary zbrodni muszą
walczyć przed sądami, i to nie zawsze z sukcesem.
Kpt. Zbigniew Radłowski – Róbcie, co możecie, żeby
obronić prawdę
Po pozytywnym dla strony polskiej wyroku sądu w sprawie
serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” kpt. Zbigniew Radłowski –
żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień
niemieckiego obozu KL Auschwitz –zwrócił się do wszystkich
młodych Polaków słowami: „wszystko jest w waszych rękach i
w waszych sercach. Róbcie, co możecie, żeby obronić prawdę,
żebyście nie musieli wstydzić się i przepraszać za winy
niepopełnione przez waszych ojców, dziadów czy pradziadów”.
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Ten 94 letni kombatant wraz ze Światowym Związkiem AK
pozwał

twórców

serialu

za

naruszenie

dóbr

osobistych.

Działania prawne przeciwko producentom serialu prowadziła
krakowska kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i
Partnerzy.
Adwokat Monika Brzozowska-Pasieka na stronie kancelarii
przytacza oświadczenie końcowe. Kpt. Zbigniewa Radłowskiego
wygłoszone na rozprawie 14.12.2018 roku.
„Wysoki Sądzie,
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ze względu na stan zdrowia nie mogłem być osobiście obecny
na rozprawach procesowych, nie mniej uważnie śledziłem ich
przebieg. Myślę, że moi pełnomocnicy, powołani biegli i
świadkowie bezspornie udowodnili, iż obraz AK pokazany w
serialu jest niezgodny z fundamentalnymi i dobrze znanymi
faktami historycznymi, że sekwencje serialu dotyczące AK
zostały zrealizowane według najlepszych wzorów hitlerowskiej
propagandy…..
Dla mnie – jak i dla milionów Polaków – jest jasne: żeby nas
obarczyć niepopełnionymi przez nas zbrodniami. Żeby te
wartości, które są najcenniejsze w narodzie polskim, a które
reprezentowało AK, znowu wytarzać w błocie. Żeby tych
wszystkich wspaniałych i odważnych polskich patriotów, którzy
walczyli w szeregach AK jeszcze raz upokorzyć….”
Reduta Dobrego Imienia monitorująca i wspierająca przebieg
procesu tak ocenia niemiecki serial „ cały serial w bardzo
specyficzny, negatywny sposób pokazuje Armię Krajową i jej
żołnierzy i to we wszystkich scenach, w których pojawia się
„oddział AK”…. Oddział pokazany jako część Armii Krajowej
sprawia

wrażenie

bandy

rabunkowej

utworzonej

z

kryminalistów, poubieranych w półcywilne, półwojskowe niby-
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mundury. Wszyscy członkowie tego oddziału zieją nienawiścią
do Żydów. …..„

Po niemal trzech latach trwania procesu, przesłuchaniach
świadków, odtworzeniu całego serialu na sali sądowej, zapadł
jednak wyrok korzystny dla strony polskiej.
Kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy tak
informuje o wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie „W piątek
28.12.2018

r.

W

krakowskim

sądzie

okręgowym

zapadł

precedensowy wyrok w sprawie przeciwko producentom serialu
‚Nasze Matki Nasi Ojcowie’.
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Sąd

podzielił

Radłowskiego

argumentację
oraz

Powodów

Światowego

–

Związku

kapitana

Żołnierzy

Z.

Armii

Krajowej – którzy domagali się przeproszenia, zaniechania
dalszych

naruszeń

oraz

zadośćuczynienia.

Sąd

nakazał

producentom serialu tj. Niemieckiej telewizji oraz firmie UFAFiction przeproszenie w polskiej telewizji, na kilku kanałach
telewizji

niemieckiej

oraz

na

stronach

internetowych

producentów.„
Wyrok zamieszczony jest na stronie tej kancelarii, a nagranie z
ogłoszenia wyroku na moim kanale You Tube [Józef Wieczorek
TV].
Proces

był

także

dokumentowany

przez

niezależnych

dziennikarzy [m. in. przeze mnie]. W rozprawach brała udział
publiczność [kilkanaście do kilkudziesięciu osób], co ma
znaczenie dla społecznej kontroli pracy sądów.
Wyrok w sprawie serialu nie jest prawomocny, a telewizja
zapowiedziała

odwołanie

się

od

tego

wyroku,

jako

że

krakowski sąd podobno nie uwzględnił w należytym zakresie
wolności twórczości artystycznej.
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Sąd określił rzeczywiście, że wolność dowolnego fałszowania
historii, naruszania dóbr osobistych ma swoje granice. Ten
serial nie był filmem kategorii science fiction, lecz filmowym
środek

do

realizacji

określonej

polityki

historycznej,

przeznaczonym dla młodego pokolenia Niemców, aby ci nie
czuli wyrzutów z powodu czynów swoich matek i ojców.
Matka Krystiana Brodackiego zniesławiona
Z grupy procesów w ramach walki o prawdę historyczną,
trzeba przypomnieć także proces Krystiana Brodackiego z
polskojęzycznym

portalem

onet.pl

kontrolowanym

przez

niemiecko-szwajcarski koncern Ringier Axel Springer Polska.
Sprawa dotyczyła zdjęcia jako ilustracji tekstu o prostytucji
kobiet podczas okupacji . opublikowanego 15 marca 2016 roku
na stronie tego portalu.
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Jedną z tych kobiet, prowadzonych na egzekucję w Palmirach,
była rozpoznana na zdjęciu matka Krystiana Brodackiego –
konspiratorka Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, która
została rozstrzelana przez Niemców w Palmirach wiosną 1940
r. Maria Brodacka pomagała w ucieczce żydowskiemu oficerowi
PLAN i została wydana gestapo przez nianię jej 2,5-letniego
syna Krystiana Brodackiego, który jako 2,5 letnie dziecko
został sierotą.
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Sprawa

została

wygrana

i

onet.pl

musi

przeprosić

za

zniesławienie matki Krystiana Brodackiego i naruszenie Jego
dóbr osobistych.
Krystiana

Brodackiego

reprezentowała

Brzozowska-Pasieka,

sprawę

Imienia,

był

a

proces

mecenas

wspierała

obserwowany

Reduta
przez

Monika
Dobrego

środowiska

patriotyczne i dokumentowany przez niezależnych dziennikarzy
( także przeze mnie).
Jaką politykę historyczną promuje wydawnictwo ZNAK ?
Niestety czasem można odnieść wrażenie, że niemiecka
polityka

historyczna

mająca

na

celu

podzielenie

się

współodpowiedzialnością za holocaust, cieszy się wsparciem
niektórych wydawnictw polskich.
Ostatnio w wydawnictwie „Znak” ukazała się książka Michała
Wójcika -Treblinka ’43. Bunt w fabryce śmierci”, stanowiąca
zbeletryzowaną rekonstrukcję buntu więźniów żydowskich,
zwanego też powstaniem, w niemieckim obozie zagłady
Treblinka II. Książka jest oparta na bogatej bibliografii [ źródła
pisane, zeznania świadków, relacje, wspomnienia, dokumenty
…]

sprawnie,

ciekawie

napisana,
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jednakże

wyraźnie

tendencyjna, obarczająca Polaków – w tym AK, Delegaturę
Rządu na Kraj – przynajmniej bezczynnością wobec zagłady, a
nawet wobec uciekinierów z obozu.
Np. na str. 253 autor pisze „ ….nie udało się znaleźć
potwierdzenia „braterstwa broni” w dostępnych źródłach, to
jeszcze okazało się , że „eskortowanie” uciekinierów odbywało
się …za pieniądze. Czyli uciekinierzy wykupili u rybaków usługę
promową „.
To, że za pomoc Żydom – obojętnie, czy za opłatą, czy bez –
groziła w Polsce kara śmierci, autor ‚taktowanie’ nawet nie
wspomina. Skoro uciekinierzy opłacali ratujących ich rybaków,
to zasługa tych rybaków jest żadna – po prosty realizowali
‚usługę transportową [sic. !]
Stosując podobną ‚logikę’, ukrywanie Żydów w okupowanej
Polsce, za co Polakom groziła kara śmierci, można by nazywać
wykupowaniem ‚usług hotelowych’ czy ‚agroturystycznych’, i to
w

nie

najlepszych

warunkach-

mimo

pobierania

nieraz

pieniędzy, a nie rezultatem heroicznej odwagi Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata.
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Niestety

z

należytymi

reakcjami

historyków

na

takie

interpretacje relacji polsko-żydowskich, w okupowanej przez
Niemców

Polsce,

przedstawianych

w

książkach

polskich

autorów, jeszcze się nie spotkałem.
Nie można być obojętnym wobec takich interpretacji, bo wtedy
nasze szanse na odkłamywanie historii – fałszowanej przez
naszych ciemiężców – będą znikome.
Nie można być obojętnym wobec pięknego testamentu Kpt.
Zbigniewa Radłowskiego, który w pierwszej kolejności winien
być realizowany przez polskich historyków.

Polityka historyczna polskich uczelni
Fakty dowodzą, że z polityką historyczną Niemiec, ewidentnym
fałszowaniem przez nich własnej niezbyt odległej przeszłości,
można walczyć przed polskimi sądami, nawet z pozytywnymi
skutkami. Takie są fakty. Niestety nie mogę przytoczyć
przykładów skutecznej walki, także przed polskimi sądami, z
polityką historyczną polskich uczelni , które w ewidentny
sposób zakłamują swoją historię.
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Przykłady takiej polityki historycznej opisałem w ostatnich
numerach Kuriera WNET [Czy na terytorium Uniwersytetu
Jagiellońskiego

wprowadzono

stan

wojenny

?

-grudzień

2018,Zapomniana wielka czystka akademicka – styczeń 2019
].
Skutki społeczne takiej polityki są niekorzystne, nie tylko dla
polskiej

rzeczywistości

akademickiej.

Samo

środowisko

akademickie nie ma mocy sprawczej, ani nawet chęci, aby tę
politykę zmienić i budować system akademicki na mocnych
fundamentach historycznych. Niestety niechęć do poznania
nieodległej przeszłości jest na naszych uczelniach powszechnie
znana i dokumentowana w opisywanych ich dziejach.
Na przełomie wieków podjąłem nawet próbę walki przed
polskim

sądem

z

zakłamywaniem

najnowszej

historii

wzorcowej polskiej uczelni , ale bezskutecznie. Jedynym
skutkiem był swoisty lincz na sali sądowej mojej osoby,
osamotnionej w walce o prawdę.
Środowisko

akademickie

nie

zdobyło

się

choćby

na

wystawienie obserwatorów ze swojej strony, nie mówiąc o
rejestrowaniu i ujawnianiu wydarzeń sądowych. Czyli było
całkiem inaczej, niż w przypadku pozytywnie zakończonych [
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przynajmniej

na

pewnym

etapie]

spraw

dotyczących

niemieckiej polityki historycznej.
Przesłanie Kapitana

Zbigniewa

Radłowskiego:

„Róbcie,

co

możecie, żeby obronić prawdę” winno dotyczyć także polityki
historycznej polskich uczelni, ale jest obawa, że na to
przesłanie polskie uczelnie pozostaną głuche. Jakże chciałbym
się mylić.
♥
Tekst opublikowany w Kurierze WNET, luty 2019 r.
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Konfucjusz na Oleandrach

Luty 22, 2019

Przez cały rocznicowy rok 2018 w Krakowie trwała walka
frakcji antypolskiej z plagą – jak mawiano – pomników
patriotycznych, przypominających w przestrzeni publicznej
polską historię. Mimo moich przedwyborczych postulatów, nie
wyzwolono

jednak

Krakowa

od

„antypolaków”,

[https://blogjw.wordpress.com/2018/09/25/krzyk-z-placuinwalidow/] którzy nadal skutecznie blokują budowę pomników
szczególnie ważnych dla Niezłomnych ku Niepodległości.

Antypolacy

nie

zrealizowali

jednak

pomysłu

obsadzenia

kamieni węgielnych innowacyjnymi dębami, bo widocznie
takich

dębów

do

tej

pory

nie

zdołali

wyhodować.[https://blogjw.wordpress.com/2018/11/09/krako
wska-frakcja-antypolska-w-dzialaniu-na-100-roczniceodzyskania-przez-polske-niepodleglosci/]

Tymczasem całkiem niedawno, już w roku 2019 – bez zgiełku
medialnego, bez protestów aktywistów miejskich walczących o
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dobre powietrze dla Krakowa, czemu pomniki, a nawet maszty
flagowe, stoją na przeszkodzie, zajmując miejsce na których
mogłyby rosnąć drzewa – proszę sobie wyobrazić, pojawił się
kolejny

pomnik,

i

to

na

arcypolskich,

legionowych,

niepodległościowych Oleandrach.

Nie jest to

pomnik polski,

patriotyczny, bo

to

pomnik

Konfucjusza, który był Chińczykiem, a nie Polakiem. Zatem
brak protestów i zgiełku medialnego wobec tego wydarzenia,
niemal nie zauważonego – jest oczywisty.
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Pomnik, popiersie znacznych rozmiarów, stanął przy drodze
prowadzącej do ” Instytutu Konfucjusza” UJ, otwartego tam,
gdzie przez ponad pół wieku mieścił się Instytut Nauk
Geologicznych UJ, zwany Collegium Geologicum im. Mariana
Książkiewicza.

Czy to jest dobra zmiana ? Nie mnie oceniać. Tę drogę
przemierzałem przez 15 lat w czasach przed-jaruzelskich, a
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nawet w czasach jaruzelskich, z okresem stanu wojennego
włącznie,

kiedy

w

sąsiednim

schronisku

młodzieżowym

stacjonowało ZOMO, razem z gromadami wrzeszczących wron i
gawronów.

Byłoby o czym wspominać, tym bardziej, że w historii UJ
takich

czasów

nie

było

[https://blogjw.wordpress.com/2018/12/12/czy-naterytorium-uniwersytetu-jagiellonskiego-wprowadzono-stanwojenny/], trwała post-historia, która do dnia dzisiejszego się
nie

skończyła.

Okres

post-prawdy

[https://blogjw.wordpress.com/2018/01/05/uniwersytet-w-
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czasach-postprawdy/ ] może przetrwać zresztą wieki, bo jest
przyzwolenie, a nawet zadowolenie, że prawda o tym okresie
nie wychodzi na jaw, a próbujący ją ujawniać obdarzani są
obelgami i nienawiścią.

Przewidywał to jako wielki myśliciel Konfucjusz i to już przed
wiekami o czym świadczą pozostawione przez niego myśli:
„Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i
nienawiść.”
Jest chyba w tym jakaś symbolika. Tym bardziej, że o
Konfucjuszu tak piszą
http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/78929/06_Klitynska_
P_Mysl_Konfucjusza.pdf

„Żądał

od

swych

uczniów

opanowania,

zdecydowania

i

niezależności wydawanych sądów ..
Stosunek Konfucjusza do uczniów był jak starszego brata lub
ojca do syna.
Nigdy ich nie oszukiwał, był dla nich wzorem lojalności.
Nigdy nie ganił uczniów, ale nie tolerował egoizmu.
W szkołach konfucjańskich nie było klas, czy egzaminów.
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Lekcje miały formę rozmów lub dyskusji z jednym, bądź
większą ilością uczniów równocześnie.
Samodzielnie wyjaśniał pewne zagadnienia, a czasami zadawał
pytania i porównywał wypowiedzi uczniów.
Pozostawiał im swobodę myślenia i często prosił ich o
samodzielne wypowiedzi.”
A

takie

rzeczy,

takie

lekcje,

taka

swoboda

myślenia

i

samodzielnych wypowiedzi, miały miejsce, w tym właśnie
historycznym miejscu z historii wymazywanym, ale chorzy z
nienawiści jagiellońscy akademicy, funkcjonujący w systemie
kłamstwa, oszustwa [także studentów], braku myślenia i
samodzielności,

podporządkowania

komunistycznemu

złu,

[mimo, że komunizmu w historii nie zauważyli !] spowodowali,
że na tym miejscu pozostała pustka, po wypędzeniu tych co
inne wartości w życie wprowadzali i czym podobno studentów
psuli.
Widocznie nie było czym krajowym tej pustki wypełnić, bo
wypędzenie było skuteczne i dożywotnie oraz brzemienne w
skutki, a wszelkie ślady wypędzenia od lat są zamazywane, tak
jak i wszystko niszczone – z pamięcią na pierwszym miejscuco było związane z wypędzeniem i wypędzonymi.
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Może stąd się wziął pomysł, aby pustkę, dla kamuflażu
wypełnić instytutem i pomnikiem Konfucjusza ?
Trzeba zauważyć, że od tego roku kolejny Marsz I Kadrowej ku
Niepodległości
[https://niezlomnym.wordpress.com/2018/08/06/kadrowka-ad-2018-wymarsz-z-oleandrow/] wyruszy jak co roku znowu z
Oleandrów,

ale tym razem spod pomnika [!] Konfucjusza. Może już na
trasę Jedwabnego Szlaku ?
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Uniwersytet a wyklęci

Marzec 5, 2019

Na okoliczność Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
jak zwykle odzywają się przedstawiciele elit akademickich,
często w sposób niewybredny, obrzucając żołnierzy podziemia
niepodległościowego

wyzwiskami,

stosowanie

do

swojego

poziomu intelektualnego i moralnego.

Niezawodna w tej materii prof.Joanna Senyszyn, jak podaje
Wikipedia

od

1996

r.

Posiada

tytuł

profesora

nauk

ekonomicznych, wypromowała około 500 magistrów i kilku
doktorów. Baza Ludzi Nauki podaje, że to profesor zwyczajny
Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Nauk Społecznych w
Instytucie Psychologii, a także w Wyższej Szkole Sztuk
Filmowych i Teatralnych w Warszawie, gdzie pełni funkcję
rektora.

Wcześniej

była

zatrudniona

w

Wyższej

Szkole

Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w
Gdyni.
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Profesor ma swój profil na Twitterze, gdzie zaćwierkała 1
marca tego roku:„ Wyklęci to nie żołnierze, a bandy wyrzutków
społecznych, nierobów i frustratów czekających na III WŚ.
Zamordowali 5 tys. cywilów, w tym 187 dzieci, grabili, gwałcili,
torturowali, zastraszali Polaków odbudowujących kraj. Ich
święto to jawna kpina z obywateli RP. Będzie zniesione”.
Nie podaje jednak źródła swoich, czy innych badań w tej
materii.
Fronda w tekście ‚Haniebne słowa o Żołnierzach Wyklętych!
”Mordowali Żydów” [https://www.fronda.pl/a/haniebne-slowao-zolnierzach-wykletych-mordowali-zydow,123054.html]
przytacza natomiast wypowiedź znanego profesora socjologii
Ireneusza Krzemińskiego

„Ci tak zwani Żołnierze Wyklęci, to bardzo często były też
oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, które walcząc z Niemcami,
jednocześnie

mordowały

np.

Żydów,

albo

też

nasze

mniejszości narodowe”

Ireneusz Krzemiński to zgodnie z bazą Ludzi Nauki profesor
nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Filozofii
i Socjologii, a wcześniej był profesorem Wyższej Szkoły
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Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia
w Warszawie (w likwidacji), profesorem Wyższej Szkoły
Zarządzania

Personelem,

której

był

rektorem,

a

także

profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Był promotorem 6 prac doktorskich i recenzentem 5 prac
habilitacyjnych.
Czyli

elita

nauki

polskiej,

rzecz

jasna

akceptowana

na

uniwersytetach.

Jan Hartman, powszechnie znany w domenie publicznej
profesor filozofii UJ, w tym roku zajęty poszukiwaniem
odpowiedzi na pytanie ‚Czy Polacy pomagali Niemcom w
zagładzie

Żydów?’

https://hartman.blog.polityka.pl/2019/02/15/czy-polacypomagali-niemcom-w-zagladzie-zydow/

twierdząc

„

bilans

pomocy oraz krzywdy wyrządzonej Żydom przez Polaków jest
dla Polaków tragicznie niekorzystny, kładzie się głębokim
cieniem na reputacji naszego kraju.” chyba się nie wypowiadał
w sprawie żołnierzy wyklętych, ale przed 2-3 laty napluł
niemało

https://hartman.blog.polityka.pl/2017/02/27/duda-

maszerowal-w-hajnowce/

77

„Jak świat długi i szeroki, faszystowska hołota panoszy się na
ulicach, siejąc strach i wstręt. Panoszy się i u nas. Wyłażą ze
swych nor, bo wiedzą, że ten rząd patrzy na nich łaskawie.
Mają z nim wspólny kod. Rozumieją się bez słów. Hasło
„żołnierze wyklęci” zapewnia nietykalność..….Na terenach,
gdzie rozbrzmiewa jeszcze krzyk mordowanych w etnicznych i
religijnych

waśniach,

nienawiść

snuje

się

przez

wiele

dziesięcioleci. A od czasu do czasu wybucha. Odrażające
marsze taki wybuch mogą zapowiadać. Dziś marsz, za rok
marsz, a za dwa może już pogrom. Na razie faszyści,
poprzebierani za katolików i kibiców, testują wytrzymałość
niańczących ich władz. ….”

To chyba wystarczy.

Niedawno byłem w szkole podstawowej, integracyjnej, przy
ulicy Topolowej 22 w Krakowie na uroczystości w 66. rocznicę
śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, gdzie dzieciaki
wykazywały
mordowanych

się

zupełnie

inną

przez

wiedzą

komunistów

o

wyklętych

i

bohaterach.

[https://niezlomnym.wordpress.com/2019/02/21/66-rocznicasmierci-gen-augusta-emila-fieldorfa-nila/]
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Przygotowałem

z

tej

uroczystości

materiał

edukacyjny

[https://niezlomnym.wordpress.com/2019/02/21/66-rocznicasmierci-gen-augusta-emila-fieldorfa-nila/ ] do wykorzystania w
szkołach

wszystkich

poziomów,

dedykując

dokumentację

wszystkim Jasiom [ a także Joasiom], którzy zbyt dobrze się
nauczyli fałszywej historii] i jako Janowie [Joanny] nie zdołali
się jej oduczyć. Przytoczone wyżej przykłady profesorów [Jana
i Joanny] pokazują klęskę polskiego systemu edukacji.

Uważam, że skierowanie takich „profesorów” po naukę do
szkoły

podstawowej,

zintegrowali

z

najlepiej

uczniami,

jest

integracyjnej,
jak

najbardziej

aby

się

społecznie

pożądane.

W Krakowie, jak co roku, Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
przechodził koło Collegium Novum UJ i jak co roku w
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych nie było na nim
biało-czerwonych flag. Można odnieść wrażenie, że uczelnia
zatrudniająca prof. Jana Hartmana jest co najmniej obojętna
na świętowanie dnia żołnierzy podziemia niepodległościowego.
Nie wykluczone, że traktuje nas jako ‚faszystowską hołotę’ w
ujęciu swojego etatowego profesora.
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[faszystowska hołota ? w ujęciu profesorskim przed Collegium
Novum UJ]
♥
https://jwfotowideo.wordpress.com/2019/03/04/zolnierzywykletych-w-krakowie-a-d-2019/
Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Krakowie
Wawel – Rynek – Park Jordana 3 marca 2019 r.
[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]
♥
Przed miesiącami uczelnia pamiętała co prawda o Święcie
Niepodległości, ale wówczas na froncie Collegium Novum
zachowała parytet flagowy, chyba dla podkreślenia swego
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przywiązania

do

podległości.

[https://blogjw.wordpress.com/2018/11/12/autonomicznyparytet-flagowy-w-100-lecie-odzyskania-niepodleglosci/]

Warto

przypomnieć,

że

w

czasach

instalacji

systemu

komunistycznego, rektorzy krakowskich uczelni, w tym UJ, nie
byli

obojętni

wobec

działalności

opozycyjnej,

niepodległościowej, młodych naukowców i podczas procesu
krakowskiego w 1947 – kiedy sądzono prezesa WiN Franciszka
Niepokólczyckiego oraz naukowców związanych z WiN i PSL,
potępiali ich postawę, co prokurator -rzecz jasna – wykorzystał
do ich skazania.[https://blogjw.wordpress.com/2013/02/22/ozolnierzach-wykletych-wykletych-takze-przez-rektorow/]

Do dnia dzisiejszego z tej haniebnej postawy rektorzy nie
chcą się rozliczyć i chyba doszli do wniosku, że lepiej taki dzień
żołnierzy wyklętych usunąć z pamięci, podobnie jak i hańbę
sprzed lat. Nie potrafią zachować się jak trzeba.

No cóż, podobnie postępują i wobec akademików wyklętych z
uniwersytetu pod koniec PRLu, z czego też nie chcą się
rozliczyć,fałszują historię i czyszczą świadectwa ich jestestwa
na UJ, aby wymazać z pamięci swoje niecne czyny, nie bacząc
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na

to,

że

‚Spisane

będą

czyny

rozmowy’.[https://nfapat.wordpress.com/2008/08/23/jaksenat-uniwersytetu-jagiellonskiego-kieruje-sie-zasada-plusratio-quam-vis/].
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i

„Patrzym i widzym” – nawiązanie kontaktu
intelektualnego obywatela z władzami akademickimi nie
jest łatwe
Marzec 7, 2019

Od 27 września 2018 r. monitoruję i ujawniam losy mojego
roszczenia informacyjnego
https://blogjw.wordpress.com/2018/12/12/czy-na-terytoriumuniwersytetu-jagiellonskiego-wprowadzono-stan-wojenny/
https://blogjw.wordpress.com/2019/01/29/analfabetyzmakademicki-do-pilnej-likwidacji/

skierowanego do władz UJ dotyczącego zapytań o stan
wojenny, komunizm, archiwa UJ i do tej pory to roszczenie
obywatela, zgodne z prawem, nie zostało zaspokojone, co
zgodne z prawem nie może być. Informowanie mnie, że na
wszystko o co pytałem otrzymałem odpowiedź, obraża moją
inteligencję.
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Cierpliwie złożyłem 28 lutego 2019 r. na dzienniku podawczym
UJ kolejne pismo

,

które

ujawniam

funkcjonowania

w

domenie

elitarnego

publicznej,
sektora

dla

ilustracji

publicznego

odpowiedzialnego za formowanie naszych elit. Warto się z nim
zapoznać z refleksją.
♥
Kraków, 28 lutego 2019 r.
Józef Wieczorek
ul. Mariana Smoluchowskiego 4/1

86

30-069 Kraków
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
W

sprawie

niezrealizowanego

roszczenia

informacyjnego
z dnia 27 września 2018 r. i 10 grudnia 2018 r.
Motto:
Patrzym i widzym: to, co jest, jest i jesce i to trza pedzieć,
ze jak cego nima, to znacy ze nima”.
Józek Zatłoka z Cyrwinnego

Uprzejmie dziękuję za list z dnia 7 lutego 2019 r., tym razem z
czytelną pieczątką i podpisem, informujący mnie o tym, że
rzekomo pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. udzielono mi już
odpowiedzi w pełnym zakresie [sic !], jakby negując całkowicie
treść mojego ponownego roszczenia informacyjnego z 17
stycznia

2019

r.

spowodowanego

brakiem

odpowiedzi

merytorycznej, mającej moc prawną, na moje pierwotne
roszczenie informacyjne.
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Odwoływanie się do nieważnego pisma (bez czytelnego
podpisu imieniem i nazwiskiem i z nieczytelną pieczątką
) jest nieporozumieniem i świadczy o arogancji/ignorancji
ze strony władz UJ.
Jeśli urzędnik UJ nie potrafi się podpisywać imieniem i
nazwiskiem,

czy

nie

potrafi

zrozumieć

prostego,

jasno

napisanego pisma i merytorycznie na nie odpowiedzieć, to
rektor w stosunku do takiego podwładnego winien wyciągnąć
konsekwencje służbowe.
W pismach UJ wydrukowanych komputerowo a nie napisanym
np. atramentem sympatycznym, którego bym nie potrafił
odczytać, nie zauważyłem odpowiedzi na moje pytania,
stąd nadal nie wiem:
czy na UJ był komunizm,
czy na UJ był stan wojenny,
czy na UJ była PZPR,
bo w historii UJ rozpowszechnianej w przestrzeni publicznej i
polecanej do przyswojenia przez kandydatów na studentów UJ,
takich informacji nie znalazłem i w związku z tym powstało
moje roszczenia informacyjne, które do tej pory nie zostało
zaspokojone.
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Józek z Zatłoka, bohater „Filozofii po góralsku”, znanego na UJ
ks. profesora Józefa Tischnera, jasno prawił „Patrzym i
widzym: to, co jest, jest i nimo prawa nie być i jesce i to
trza pedzieć, ze jak cego nima, to znacy ze nima”.

Czytając „Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego” ‚patrzym i
widzym’, że nie ma takiego słowa jak komunizm, więc logiczny
z tego wniosek ‚ze jak cego nima, to znacy ze nima”.

Czytając ‚Dzieje’ ‚patrzym i widzym’, że nie ma w historii UJ
czegoś takiego jak stan wojenny, więc logiczny z tego wniosek
‚ze jak cego nima, to znacy ze nima”.

A ja się pytałem, czy na UJ był komunizm ? i czy był stan
wojenny ? – czy nie ?! i odpowiedzi w listach, tak nieważnych,
jak i ważnych z punktu widzenia prawnego takich informacji
nie ma ! – „Patrzym i widzym i trza pedzieć, ze jak cego nima,
to znacy ze nima”.

Informowanie

mnie,

że

jest

to

czego

nie

ma

jest

dezinformacją, dowodem na brak zdolności rozumienia słowa
pisanego/ analfabetyzm

[?]

odpowiadającego, na

uniwersytetu …….
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zapaść

Uporczywe fałszowanie historii i jej propagowanie winno
skutkować odebraniem akredytacji na taką działalność –
szkodliwą społecznie.

Autonomiczne

fałszowanie

historii

nie

może

być

tolerowane w systemie akademickim.

Nie otrzymałem też odpowiedzi na pytania dlaczego w
Archiwum UJ nie ma wyników weryfikacji kadr akademickich
r. 1982 i 1986, nie ma wyników działań komisji/rzeczników
dyscyplinarnych w latach 80-tych, nie ma wyników pracy
„komisji Wyrozumskiego” ‚mającej rozpoznać skalę represji i
wyrządzonych krzywd pracownikom i studentom UJ w PRL–u ?
Chciałbym zauważyć, że UJ mimo autonomii obowiązuje
prawo RP i konieczność poszanowania Konstytucji, która
m. in. mówi:
Art. 61.
Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o
działalności
pełniących

organów
funkcje

władzy
publiczne.

publicznej
Prawo

to

oraz

osób

obejmuje

również uzyskiwanie informacji o działalności organów
samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych
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osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w
jakim

wykonują

gospodarują

one

zadania

mieniem

władzy

komunalnym

publicznej

lub

i

majątkiem

Skarbu Państwa.
Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do
dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych
organów

władzy

powszechnych

publicznej

wyborów,

z

pochodzących

możliwością

z

rejestracji

dźwięku lub obrazu.
Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2,
może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w
ustawach ochronę wolności i praw innych osób i
podmiotów
publicznego,

gospodarczych
bezpieczeństwa

oraz
lub

ochronę
ważnego

porządku
interesu

gospodarczego państwa.
Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i
2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu
ich regulaminy.
a
Art. 51.
3Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych
dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może
określić ustawa.
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4.Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia
informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób
sprzeczny z ustawą.
I co ? UJ lekceważy sobie Konstytucję RP i taki sposób
postępowania władz UJ nie zmienił się od lat i to bezkarnie:
np. w 18 marca 2008 r. pismem L. dz. 18/03/2008/1
zwracałem się na postawie art. 51 Konstytucji z roszczeniem
informacyjnym dotyczącym m. in. dostępu do wszystkich
dokumentów dotyczących mojej osoby, będących w posiadaniu
UJ, na co

otrzymałem

18. 04. 2008 odpowiedź [ZRP-

0461/12/2008] że władze zwróciły się do jednostek UJ w
sprawie odszukania dokumentów a 11 lipca 2008 pismem ZRP
0461/29/2008 otrzymałem odpowiedź, że inne jednostki poza
Działem Spraw Osobowych UJ nie potwierdziły posiadania
dokumentów, choć Dział Osobowy posiadał tylko przetrzebioną
moją teczkę osobową (w momencie wypędzania mnie z uczelni
kończyła się na wiośnie 1980 r. – a potem nastąpił okres posthistorii, zarazem post-prawdy) . Faktem jest, że inni mieli
dostęp do dokumentów np. mgr. Ługanowski – a ja nie !
I to bezprawie opisywane/dokumentowane przeze mnie w
domenie

publicznej

https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefawieczorka/ trwa do dnia dzisiejszego.
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m.in.

Chciałbym także zauważyć, że w „ INWENTARZ AKT DZIAŁU
ORGANIZACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1970-2013
SYGNATURA: DO

1-82

opracowała:

Agnieszka Niedziałek

http://www.archiwum.uj.edu.pl/documents/1445705/2350539
/DO/27803fb7-c18f-402f-b029-fe083b356c1e figuruje :
„DO 5
Stała

Rektorska

Komisja

ds.

Etyki

Nauczycieli

Akademickich, 1999-2003, 2005. (Sprawy: prof. dr hab.
Andrzeja Chwalby, dr Józefa Wieczorka, prof. Sylwestra
Wójcika, p. Wojciecha Jakubowskiego, Fundacji dla UJ, prof.
Lecha Witkowskiego, mgr Zofii Cześnikiewicz, prof. dr hab.
Bogusława Bobka, sytuacja w Katedrze Prawa cywilnego).
Protokoły posiedzeń, 1999-2001 „
Nie ma natomiast w inwentarzu archiwum UJ dokumentacji
haniebnych czynów politycznej weryfikacji kadr akademickich z
końca roku 1986 r. kiedy anonimowa komisja weryfikacyjna
negatywnie mnie oceniała, bez kryteriów merytorycznych i bez
podpisów

imieniem

i

nazwiskiem

(

analfabeci

?!)

i

to

bezprawie zorganizowanej grupy przestępczej, realizującej z
przyczyn politycznych weryfikację kadr niewygodnych dla
przewodniej siły narodu, nie zostało anulowane, lecz
utrzymane w mocy !
a trzeba zauważyć , że
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Art. 44.Konstytucji RP : mówi
Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych
z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy
publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu
ustania tych przyczyn.
Przestępstwa

politycznej

prowadzącej

do

wielkiej

weryfikacji
czystki

kadr

akademickich

akademickiej

i

luki

pokoleniowej w systemie akademickim, zapaści polskich elit
winny być ścigane do dnia dzisiejszego z urzędu– a nie
są !
Ukrywanie przez uczelnie, w tym uczelnią wzorcową dla innych
– UJ, faktów z okresu PRLu wskazuje na winnych tych
haniebnych poczynań i zapaści systemu akademickiego w III
RP,

mimo

ogromnego

przyrostu

pięknych

nieruchomości

akademickich, ilości ‚udyplomowianych’ i utytułowanych, oraz
dziesiątki a nawet setki razy większych uposażeń biednych
kadr

akademickich

[

np. w obecnych warunkach

biedy

akademickiej Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ma w sumie
–33 300 tys. złotych brutto miesięcznie – Jawne, ale wcale nie
publiczne

–

sprawdzamy

zarobki

rektorów

https://konkret24.tvn24.pl/polityka,112/jawne-ale-wcale-niepubliczne-sprawdzamy-zarobkirektorow,908323.html?fbclid=IwAR3Diymc-rUNtxAcA-
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–

FocIWPAQ6ycicZUc5FqQCcoD2uPEyW_32Zx7Q13k4]

i

jak

wiadomo bieda jest główną bolączką uniwersytetu, co musi
budzić wyrazy współczucia.

Z obecnego stanu realizacji mojego roszczenia informacyjnego
wynika, że ‚Konstytucja dla nauki’ w żaden sposób nie
zmienia

ani

patologicznej

polityki historycznej,

ani

patologicznej polityki kadrowej uczelni.
Czy

władze

UJ

autonomicznie

podejmą

rzetelną

próbę

wydostania się z tej zapaści ?
Nadal

czekam

na

realizację

mojego

roszczenia

informacyjnego informując o obecnym stanie rzeczy organy
kontrolne, dla sprawdzenia czy jakiekolwiek organy państwa
tak naprawdę kontrolują to co się dzieje na uczelniach.
Moje działania obywatelskie na rzecz naprawy systemu
akademickiego [ także na UJ] , prowadzone przy nakładzie 0
zł z kieszeni podatnika,
ujawniam w domenie publicznej na moim blogu akademickiego
nonkonformisty https://blogjw.wordpress.com/ i linkowanych
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tam opracowaniach [ kilkanaście tomików, kilka internetowych
stron stowarzyszonych, wiele rejestracji audio …….]
Z oczekiwaniem na merytoryczną reakcję na moje roszczenie
informacyjne
Józef Wieczorek
P.S.
W

przypadku

trudności

ze

zrozumieniem

mojego

słowa

pisanego – co nadal jest faktem –proszę o wyznaczenie mi
terminu spotkania,abym mógł za pomocą słowa mówionego
moje roszczenie objaśnić.
Józef Wieczorek
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Marian Mordarski – żołnierz wyklęty, profesor uznany

Marzec 29, 2019
1 marca obchodzimy od 2011 r. Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

i

można już mówić, że pamięć

o

najlepszych synach Polski jest stopniowo przywracana. Nie
wszyscy się z tym godzą, stąd trwa walka o każdą nazwę ulicy,
o patrona szkoły, o każdy pomnik, który by stanowił ich
upamiętnienie.
Niektóre pomniki żołnierzy wyklętych są dewastowane i to
zwykle w okolicy tego święta, a niektórzy przedstawiciele elit
III RP powracają do nazewnictwa komunistycznego obdarzając
patriotów mianem bandytów. No cóż, jak Jaś zbyt dobrze się
nauczył, tego Jan nie jest w stanie się oduczyć.
System komunistyczny był systemem kłamstwa i gruntownie
przyswojone

w

komunistycznej

edukacji

kłamstwa

jakoś

trzymają się głów, także w Polsce postkomunistycznej, jak
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widać mającej problemy z oderwaniem się od PRL-owskich
korzeni.
Żołnierze podziemia niepodległościowego to byli na ogół ludzie
młodzi, którzy w wolnej Polsce mieliby szanse na piękne
życiorysy, ale w Polsce zniewolonej nie mogli dla siebie znaleźć
miejsca, bo go dla nich nie przewidywano, jeśli nie akceptowali
narzuconej władzy.
Ci, którzy ich zwalczali, w komunistycznej Polsce zrobili nieraz
wielkie kariery, także akademickie, jak np. Zygmunt Bauman,
który przez akademickich beneficjentów systemu był i jest
akceptowany, a nawet gloryfikowany .
Profesor jawny, żołnierz podziemia – niekoniecznie
Spośród

żołnierzy

wyklętych,

którzy

przetrwali

obławy,

więzienia, tortury, tylko nieliczni osiągnęli sukces akademicki w
komunistycznej Polsce, ale i do dziś nie są powszechnie znani.
Przez lata, podobnie jak żołnierze AK, nie ujawniali swojej
przeszłości.
Pracując

na

przełomie

lat

70/80

na

Uniwersytecie

Jagiellońskim, nie wiedziałem, że dziekan [w latach 1975-81]
mojego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, prof. Józef
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Surowiak, był żołnierzem 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej
[Do dziś lubię naukę, wspomnienia prof. Józefa Surowiaka cz. I
Pamięć

Uniwersytetu,

Archiwum

UJ].https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=QP
2MrHVf35w]

Dowiedziałem

się

o

tym

z

artykułów

prasowych,

przypisujących mu odpowiedzialność za donos w 1948 r. na
słynnego żołnierza wyklętego – „ Burego’ Kapitana Rajmunda
Rajsa, którego był podkomendnym w Wileńskiej Brygadzie
Armii Krajowej. [Ujawniamy ściśle tajny dokument bezpieki!
Wiemy kto donosił na „Burego”! Warszawska Gazeta, 16
sierpień

2016]

https://warszawskagazeta.pl/historia/item/4085-ujawniamyscisle-tajny-dokument-bezpieki-wiemy-kto-donosil-na-burego

Profesor temu zaprzeczał, ale na liście występujących w
obronie

dobrego

imienia

kpt.

„Burego”

obarczanego

zbrodniami podczas pacyfikowali wsi białostockich [ o ludności
narodowości białoruskich] w 2016 r. nie występuje [Nasz
Dziennik, 26 lutego 2016 r.]https://naszdziennik.pl/polskakraj/152981,w-obronie-dobrego-imienia-kpt-burego.html
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Świadkowie pamiętają
Niewielu wie o złożonych losach innego profesora – Mariana
Mordarskiego, biologa, i to światowego formatu, który jako
młodzieniec
partyzantki
następnie

należał
akowskiej
do

podczas
w

podziemia

okupacji

Nawojowej

niemieckiej

do

[Sądecczyzna],

a

antykomunistycznego.

Mimo

tej

działalności zdołał – po zmianie miejsca zamieszkania na
Wrocław

–

ukończyć

wyższe

studia

i

osiągnąć

wybitne

rezultaty w pracy naukowej.
Zetknąłem się niedawno z jego postacią podczas nagrywania
wspomnień wiekowych już świadków historii działań podziemia
niepodległościowego na Sądecczyźnie.
Żołnierze podziemia mieli, rzecz jasna, oparcie w miejscowej
ludności, bo inaczej nie zdołaliby przetrwać w lasach. Schodzili
z lasu do zagród wiejskich, stąd pozostali w pamięci nawet
nastoletnich wówczas mieszkańców okolicznych wiosek.
Mariana Mordarskiego zapamiętała m. in. Michalina Opiło z
Nowego Sącza, o czym wspomina podczas nagranej w 2018 r.
rozmowy z Jerzym Basiagą, prezesem Fundacji Osądź mnie
Boże im. ks. Władysława Gurgacza. Świadek spotkań z ks.
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Gurgaczem

-Józef

Wieczorek

TV].

https://www.youtube.com/watch?v=qXYjW2WmZNs
Więcej informacji o Marianie Mordarskim ma kpt. Józef Stojek,
po wojnie członek grupy Grot, podporządkowanej Józefowi
Kurasiowi ps. Ogień, dowodzonej przez Mariana Mordarskiego,
która ujawniła się w kwietniu 1947 r.

Wspomnienia tego żołnierza wyklętego, więzionego w latach
1952-56, zamieściłem na moim kanale YouTube w materiale:
Józef Stojek „Gryzoń” – żołnierz Niezłomny Sądecczyzny, 16
grudnia

2018

r.

https://www.youtube.com/watch?v=1YDu3FGIm_U

Chyba

najpełniej

działania

Mariana

Mordarskiego

w

partyzantce opisał, opierając się na licznych dokumentach
UB/SB – Maciej Korkuć z krakowskiego oddziału IPN, w trudno
jednak dostępnej i mało spopularyzowanej książce „.. Masz
synów w lasach, Polsko...” Nowy Sącz 2014 – w obszernym
artykule Prof. dr hab. Marian Mordarski -Kadrowy bandyta z
przeszłości, a także w monografii Niepodległościowe oddziały
partyzanckie w Krakowskiem (1944–1947).
W walce z okupantem niemieckim i komunistycznym
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Marian Mordarski, urodzony w 1927 r. w Nowym Sączu,
podczas

wojny

ukończył

w

rodzinnym

mieście

szkołę

podstawową i szkołę zawodową, jednocześnie pracując w
warsztatach kolejowych. Jako szesnastolatek na początku
1944 r. związał się z niepodległościową konspiracją kierowaną
w Nawojowej pod Nowym Sączem przez Józefa Stadnickiego
ze znanej rodziny ziemiańskiej.

Został

żołnierzem

Poszukiwany

przez

AK,

otrzymując

gestapo,

od

pseudonim

połowy

1944

r.

Orzeł.
musiał

przenieść się do lasu, działając w oddziale AK pod komendą
Adama Czartoryskiego „ Szpaka”, a po ogłoszeniu akcji Burza
znalazł się w IV batalionie 1. Pułku Strzelców Podhalańskich
AK, działającym w Gorcach pod komendą Juliana Zapały
„Lamparta”.

Był

uczestnikiem

słynnej

bitwy

ochotnickiej.

Po

zajęciu

Sądecczyzny przez Armię Czerwoną złożył broń w Nowym
Targu i chciał wrócić do życia cywilnego, ale w Nowym Sączu
NKWD starała się go pozyskać do współpracy dla zwalczania
podziemia. Uniknął jej, uciekając znowu do lasu. Trafił do
oddziału Jana Wąchały „Łazika”.
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Wziął udział w akcji likwidacyjnej w Limanowej gorliwego
ubowca

Tadeusza

Lecyna,

który

osobiście

zastrzelił

sanitariuszkę Genowefę Kroczek [„ Lotte”] zwaną limanowską
„Inką”. [- Dawid Golik, Niezłomna sanitariuszka „Lotte”,
Dziennik Polski, 2017].

Po utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej i
zapowiedziach amnestii, oddział Mordarskiego złożył broń, ale
UB nie pozwoliła partyzantom prowadzić spokojnego życia
cywilnego. Wielu z oddziału „Łazika”, także Marian Mordarski,
starało się schronić na tzw. Ziemiach Odzyskanych, gdzie, w
okresie zamieszania przy tworzeniu nowej władzy, byli AKowcy obsadzali posterunki MO.
O pobycie Marian Mordarskiego w okolicach Kamiennej Góry
[Czarnolesie, obecnie Czarny Bór] wspomina Jerzy Wójcik
autor książki Oddział. Historia żołnierzy » Łazika «. Marian
Mordarski

wrócił

niebawem

do

Nowego

Sącza,

aby

kontynuować naukę w gimnazjum, ale zarazem działał w
konspiracji pod dowództwem Stanisława Piszczka ‚Okrzei”tworzącego oddział Grom, który zasłynął zburzeniem pomnika
chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu.
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Jak ważny to był czyn, niech świadczy fakt, że odbudowany
wkrótce pomnik przetrwał niemal 70 lat. Po rozbiciu podziemia
niepodległościowego nie było w społeczeństwie Nowego Sącza
mocy, aby go zburzyć. [Józef Wieczorek, Pomnikowa „dobra
zmiana” w Nowym Sączu, „Kurier WNET,” październik 2018].
Jako członek Gromu Marian Mordarski wziął udział w likwidacji
funkcjonariusza UB w Nowym Sączu Władysława Ogorzałka, a
osobiście

zlikwidował

Zbigniewa

Dostala,

uważanego

za

funkcjonariusza Gestapo ma Wileńszczyźnie podczas okupacji
niemieckiej, który -początkowo nierozpoznany- dostał się do
oddziału Okrzei.
Po podziale oddziału Mordarski jako dowódca jego części trafił
pod komendę Józefa Kurasia „ Ognia” i został mianowany
dowódcą grupy Grot występując pod pseudonimem Ojciec, a
następnie Śmiga. Wraz z oddziałem likwidował konfidentów
niemieckich i UB, prowadził akcje rekwizycyjne. Jego grupa
brała też udział w potyczce z żołnierzami na dworcu PKP w
Nowym Sączu co dziś upamiętnia tablica odsłonięta w 2018 r.
https://niezlomnym.wordpress.com/2018/12/09/sadeckimzolnierzom-wykletym-niezlomnym/

104

Oddział zaprzestał działalności po śmierci „Ognia” 22 lutego
1947 r. a Marian Mordarski ujawnił się w kwietniu 1947 r. w
Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym
Sączu zdając tam broń wraz z grupą żołnierzy , w której był
żyjący do dziś, represjonowany w czasach komunizmu, Józef
Stojek ps. Gryzoń, [aresztowany w 1952 r. przez UB, więziony
na Montelupich w Krakowie, Wiśniczu, Potulicach, przymusowo
pracował w kopalni w Knurowie do roku 1956 r.].
Z partyzanta profesor
Mordarski

ukończył

przyrodniczym

w

kursy

Nowym

dla

Sączu

dorosłych
i

mimo

w

liceum

przeszłości

w

podziemiu niepodległościowym, starał się o pracę w Starostwie
Powiatowym.
Lawirował

w

kontaktach

z

bezpieką,

kierowaną

na

Sądecczyźnie przez Stanisława Wałacha, tak że formalnie nie
został tajnym współpracownikiem UB i w sierpniu 1948 r.
opuścił Nowy Sącz, najpierw starając się o przyjęcie na studia
w Poznaniu, a następnie we Wrocławiu, gdzie dostał się na
Wydział Przyrodniczy uniwersytetu, zapisując się do Związku
Akademickiego Młodzieży Polskiej, podporządkowanego ZMP.
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Maciej Korkuć analizując dokumenty, wyklucza przynależność
Mariana Mordarskiego do PZPR w latach pięćdziesiątych.
Jednak

były

partyzant

nie

przestał

być

obiektem

zainteresowania UB, która liczyła na wykorzystanie go do
współpracy.
Mordarski już na studiach został asystentem światowej sławy
prof.

Ludwika

Hirszfelda

[Urszula

Glensk,

Hirszfeldowie.

Zrozumieć krew , Universitas 2018,], odkrywcy grup krwi,
jednego z ojców immunologii.
Po

ukończeniu

studiów został doktorantem

w Instytucie

Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, pozostając do
końca 1957 r. w zainteresowaniu UB, a następnie SB, która nie
zezwoliła na jego wyjazd do NRD.
Po obronie pracy doktorskiej przez M. Mordarskiego w 1958 r.
SB zrezygnowała z prowadzenia obserwacji ze względu na brak
działalności wrogiej dla Polski Ludowej oraz nieprzydatności do
współpracy człowieka prowadzącego samotniczy tryb życia,
skoncentrowanego na pracy naukowej.
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Zezwolono mu na wyjazdy do krajów socjalistycznych [ZSRR,
Węgry], a po habilitacji w 1963 – także do krajów zachodnich.
Od 1962 r. był redaktorem naczelnym czasopisma „Postępy
Higieny i Medycyny Doświadczalnej”.
W 1970 r. został profesorem, w latach 1981-85 pełnił
stanowisko wicedyrektora, a w latach 1986–99 dyrektora
Instytutu

Immunologii

i

Terapii

Doświadczalnej

im.

L.

Hirszfelda.
Był ceniony i lubiany przez swoich współpracowników i
wychowanków. Jednym

z nich

jest Jolanta Zakrzewska-

Czerwińska profesor na Uniwersytecie Wrocławskim.
Od 1991 r. był członkiem PAN. Aktywny naukowo, jest autorem
wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych z
zakresu

biologii

i

taksonomii

promieniowców,

biosyntezy

antybiotyków i innych wtórnych metabolitów, mechanizmu
działania antybiotyków na komórki bakteryjne i nowotworowe,
immunomodulatorów i ich działania.
Był ceniony także przez międzynarodową wspólnotę naukową,
o czym świadczy wybranie go na wiceprezydenta [I974-I98I],
a następnie prezydenta Europejskiej Federacji Towarzystw
Mikrobiologicznych

[1985-1989].
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Był

też

profesorem

honorowym Instytutu Mikrobiologii Chińskiej Akademii Nauk i
profesorem honorowym Uniwersytetu w Yunnan [Chiny].Zmarł
w 2003. r.
Nie do końca znany
Ze wspomnień jego współpracowników wynika, że znany był
jego udział w AK – podają, że za działalność w AK w 1945 r.
był odznaczony Krzyżem
Honorową I Pułku

Zasługi

z Mieczami

Strzelców Podhalańskich

i

odznaką

AK [Andrzej

Trzebski], Pożegnanie Profesora Mariana Mordarskiego]. Nie
wiedziano natomiast o jego działalności w powojennym w
podziemiu antykomunistycznym, o której nie rozmawiał nawet
z najbliższymi. Ta działalność została zbadana i opisana
głównie w pracach Macieja Korkucia i Dawida Golika z
krakowskiego IPN.
Kariera akademicka Mariana Mordarskiego wskazuje, że mimo
przeszłości znanej SB, od końca lat 50-tych ubiegłego wieku
nie był traktowany jako ‚element antysocjalistyczny’, gdyż
wtedy nie miałby raczej szans na piastowanie stanowisk
kierowniczych. Był nawet odznaczany – Medalem 30-lecia PRL
[1974] i Złotym Krzyżem Zasługi [1984]. Dla lepszego
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poznania tego etapu życia Mariana Mordarskiego trzeba by
zbadać archiwa Polskiej Akademii Nauk.
W latach 90-tych działał w organizacjach akowskich. 27 lutego
1991 r. napisał do towarzysza broni Józefa Stojka „Dopiero
wczoraj, zgodnie z tą ustawą [jw- mowa o Ustawie z dnia 24
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego]
bohaterowie walki z okupantem mogą żądać, a nie prosić. I to
prosić najgorszych kolaborantów, czerpiących zyski z upodlenia
i

totalnego

Wyrazem

niszczenia

tego

jest

współpracownicy

najbardziej

zapis

NKWD

i

w

wartościowych

ustawie,

UBP

że

zostają

ludzi.

pracownicy
wykluczeni

i
ze

społeczności kombatanckiej i już. Twoje papiery, czy też innych
kolegów

nie

będą

przez

nich

opiniowane,

oceniane

i

rozważane. To, na pozór błahe stwierdzenie, umożliwia wielu
ludziom zasłużonym w ruchu oporu uzyskanie bez upokorzenia
przynależnych im praw. I to jest najważniejsze: prawa z tytułu
walki

zwycięskiej

,prowadzonej

w

warunkach

skrajnie

trudnych, często wbrew narastającej presji ludzi małej duszy,
wbrew własnemu środowisku i z narażeniem najbliższych. To
była cena, którą trzeba było zapłacić i mało wykazało
dostatecznie dużo hartu…”
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List Prof. Mordarskiego do Józefa Stojka z dnia 8 kwietnia 1992
r,.

ukazuje

jego

solidarne

zaangażowanie

w

pomoc

towarzyszom broni w zmienionej sytuacji „ ….Przyszło mi do
głowy, że najwyższy czas spróbować załatwić coś w sprawie
„Bacy” . Ty byłeś z nim blisko w ciężkich latach i wiesz
najlepiej, co należałoby zrobić. Nie myślę o czymś w rodzaju
‚rehabilitacji”, bo nawet nie wiem, czy miał jakiś wyrok
sądowy. Od Ciebie wiem natomiast, że żył w tragicznych
warunkach, praktycznie pozbawiony pracy i prześladowany na
każdym kroku …”
Jego działania na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
zostały wyróżnione Krzyżem Armii Krajowej [1995] i Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski [1995].
Pozostawił po sobie znaczący ślad w nauce, a także w pamięci
zmagań o niepodległą Polskę. Jego losy pokazują, jakich
synów miała Polska w lasach. Z nich tylko niektórzy mogli
zrealizować, przynajmniej w części, swoje talenty.
Marian Mordarski jest sądeczaninem, który niewątpliwie dobrze
zasłużył się Polsce i należy mu się szczególne upamiętnienie w
przestrzeni publicznej Nowego Sącza.
♥
Tekst opublikowany w Kurierze WNET – marzec 2019 r.
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A jednak poznanie historii akademickiej jest możliwe

Kwiecień 18, 2019

Od lat piszę, także na łamach „Kuriera WNET”, o trudnościach
w poznaniu najnowszej historii polskich uczelni, instytutów
naukowych. Nawet uczelniani historycy dziejów najnowszych
mają z tym poznaniem trudności, których nie są w stanie/nie
mają

woli

pokonać.

Można

odnieść

wrażenie,

że

sfera

akademicka weszła w okres post-historii, a zarazem postprawdy.
A jednak ostatnio ukazała się książka autorstwa Justyny
Błażejowskiej – Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań
Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989 [
Oficyna Wydawnicza Volumen, IPN, 2018], która obala ten mit
niepoznawalności

historii

najnowszej

polskich

instytucji

naukowych. Prof. Włodzimierz Bolecki na okładce książki
napisał „To mikrohistoria jednego niewielkiego instytutu, w
którą wpisana jest makrohistoria inteligenckiej opozycji w
PRL”.
Mit niepoznawalności historii
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O tym, ze historia najnowsza uczelni, instytucji naukowych,
jest

słabo

poznana/albo

całkiem

nieznana,

można

się

przekonać łatwo przeszukując internet.
Na ogół historie instytucji akademickich kończą się na roku
1968, a potem następuje przeskok do III RP, do dnia
dzisiejszego. Pomijane są na ogół lata 70, kiedy następowało
strukturalne i personalne zastępowanie ostatnich pozostałości
‚wstecznego’

systemu

II

RP

strukturami

i

osobami

‚postępowymi’. Bez tego procesu nie da się zrozumieć zapaści
akademickiej lat późniejszych, także w III RP.
Na podstawie wielu akademickich historii można wątpić, czy
dotkliwa społecznie, i to dnia dzisiejszego, ‚epoka jaruzelska’,
stan wojenny lat 80-tych, w ogóle dotknęły sfery akademickie,
stąd jak najbardziej zasadne są pytania: np. Czy na terytorium
Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadzono stan wojenny ?
[Józef Wieczorek: Kurier Wnet, grudzień 2018].
Na przełomie wieków ukazała się „Czarna księga komunizmu”,
u

nas

na

współautorzy

uczelniach
Stephane

niemal

przemilczana,

Courtois

oraz

chociaż

Jean-Luis

jej

Panne]

odwiedzili m. in. Uniwersytet Jagielloński, [16 maja 1999 r. –
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spotkanie w Collegium Novum UJ];spotkanie odbyło się bez
udziału jagiellońskich historyków.
Postanowiłem wtedy zainteresować tym tematem -na odcinku
akademickim IPN i wystąpiłem do Prezesa IPN Leona Kieresa w
sprawie opracowania ‚Czarnej Księgi Komunizmu w nauce i
edukacji’ [2005-04-29] . Wystąpienie okazało się niestety
bezskuteczne. Nie był to jeszcze dobry czas na takie badania,
co zresztą wynikało również z opinii decydentów PAU. [Polska
Akademia Umiejętności a Czarna Księga Komunizmu, rok 2004
– archiwum mojej Witryny Obywatelskiej]
W

„Czarnej

księdze

komunizmu

(uniwersyteckiego)”

[OBYWATEL nr.2 (22)2005] pisałem: ‚Gdy 16 maja 1999 r. do
Krakowa przyjechali twórcy „Czarnej księgi komunizmu” –
Stephane Courtois oraz Jean-Luis Panne – i w Collegium
Novum

Uniwersytetu

Jagiellońskiego

spotkali

się

ze

społeczeństwem Krakowa, nie było tam ani władz UJ, ani
wybitnych krakowskich historyków.
W tym czasie w Europie nad „Księgą” toczyły się ożywione
dyskusje
Czyżby

–
to

a
był

w

Krakowie

problem

mało

cisza!
nośny

Ciekawe

dlaczego?

naukowo? Przecież

nośnikiem komunizmu były w niemałym stopniu środowiska
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intelektualne, w tym znakomici uczeni. Niestety nie wszyscy
historycy tak sądzą. Jeden obsypywany laurami historyk
krakowski twierdzi wręcz, że na prace nad „czarną księgą
komunizmu w nauce i edukacji” nie warto przeznaczać
publicznych pieniędzy. Chyba niektórym historykom nie chodzi
o ujawnienie prawdy, tylko o jej zaciemnienie….’
Metodologia (nie)poznania
Z niektórych opracowań akademickiej historii najnowszej
przebija heroiczny wręcz opór/strach przed poznaniem tego co
ma być zbadane. Ci co walczą (podobno) o wolność badań, o
wolność słowa, są chyba zbyt zniewoleni, aby mieć wolę
wolnego badania, wolnego artykułowania słowa.
Czasem badają akta SB, ale jakoś nie kwapią się do badań akt
PZPR, nie mówiąc o aktach uczelnianych czy zainteresowaniu
się historią mówioną – świadków historii. Chyba jednak wiedzą
co robią. Unikanie takich tematów pozwala im na robienie
karier akademickich – bez szkody dla siebie.
Po ukazaniu się opracowania Piotr Franaszek „Jagiellończyk”.
Działania

Służby

Bezpieczeństwa

wobec

Uniwersytetu

Jagiellońskiego w latach 80. XX wieku. zadałem dziesiątki
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pytań z tym materiałem związanych [ mój Blog akademickiego
nonkonformisty], ale niestety odpowiedzi się nie doczekałem.
Przytoczę kilka z nich :
Dlaczego w badaniach nie uwzględniono świadków historii,
szczególnie tych, którzy nie są beneficjentami, lecz ofiarami
systemu ? Dlaczego materiały SB (IPN) nie są konfrontowane
ze świadkami historii ?
Czy inna filozofia badań – pod kątem symbiozy PZPR-SBnomenklaturowe

władze

uczelni

–

nie

byłaby

bardziej

skuteczna dla poznania uniwersytetu w państwie policyjnym ?
Dlaczego w książce nie na wykazu osób mających status
pokrzywdzonych (IPN) i ich opinii o przedmiocie/wynikach
badań ?
Dlaczego

pomijana

jest

działalność

komisji

UJ

przeprowadzającej pod koniec PRL polityczną weryfikację kadr
pod batutą PZPR i SB ?
Dlaczego nie ma wykazu osób usuniętych z UJ z przyczyn
pozamerytorycznych w badanym okresie PRL ?
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Dlaczego nie ma sprawdzenia losów osób, które w aktach SB
oceniani są jako wrogo nastawieni politycznie, a w czasie
weryfikacji

prowadzonych

przez

anonimowe

komisje

pod

batutą PZPR i SB usuwani z uczelni ?
Dlaczego nie zbadano stanu kadr naukowych z lat 80, ich
zmian, przyczyn odejścia, nominacji, degradacji etc.
Dlaczego

siła

PZPR

mierzona

jest

upartyjnieniem

kadry

akademickiej ( ilością członków PZPR) a nie ich rzeczywistą
siłą, która przetrwała nie tylko weryfikacje końca PRL, ale i
jeszcze się wzmocniła w III RP ?
Dlaczego

nie

ma

wykazu

aparatu

partyjnego

uczelni

pozostającego w symbiozie z SB i władzami UJ ?
Pamięć o ofiarach polityki komunistycznej na uczelniach do tej
pory jest niepożądana.
Uniwersytety polskie (i nie tylko uniwersytety) są prawnymi
następcami peerelowskich uczelni i spadkobiercami ich historii
i ponoszą odpowiedzialność co najmniej moralną za decyzje
poprzedników. Do tej pory jednak nie zadośćuczyniły ofiarom
totalitarnej ideologii komunistycznej PRLu tj. osobom, które w
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latach

1944

stanowiące

–

1989

zostały

wydalone

dla

uczelni,

zagrożenie

z

uczelni,
dla

jako

systemu

komunistycznego, dla formowania nowego socjalistycznego
człowieka,

negatywnie,

zdaniem

komunistycznych

kolaborantów, wpływając na młodzież akademicką, wykazując
niewłaściwą dla systemu komunistycznego etykę, niezłomną
nonkonformistyczną

postawę,

ucząc

myślenia,

i

to

krytycznego, nie hańbiąc się przynależnością do organizacji
komunistycznych, a wiążąc się z organizacjami stanowiącymi
zagrożenie dla systemu komunistycznego.
Do tej pory nie oszacowano, ilu nauczycieli akademickich
opuściło [ zostało wypędzonych] uczelnie w czasach PRL-u z
przyczyn pozamerytorycznych, do jakiego stopnia zniszczono
warsztaty ich pracy. Nie określono jakie straty poniosły
poszczególne uczelnie, poszczególne dyscypliny naukowe.
Co prawda co jakiś czas są ujawniane nazwiska niektórych
tajnych współpracowników systemu kłamstwa, ale nazwiska
jawnych współpracowników pozostają utajnione – nieznane ( z
małymi wyjątkami spowodowanymi działaniami na ogół niehistoryków
sekretarzy

–[np.

w

Komitetu

Jagiellońskiego,

moim

Lustrze nauki

Uczelnianego

Członkowie

władz
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PZPR
i

–

np.

Poczet

Uniwersytetu

aktywiści

KZ

PZPR

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1973 1989]
Takie są chyba standardy wielu polskich uczelni/ instytutów
badawczych: aby nie dopuszczać do zaistnienia niewygodnych
wydarzeń historycznych.
Justyna Błażejowska autorka najnowszej historii Instytutu
Badań

Literackich

PAN

przytacza

wypowiedź

profesora

instytutu Włodzimierza Boleckiego, który „ kilka lat temu
[2012 r] powiedział, że nie rozumie, dlaczego przez 30 lat nie
podjęto w Instytucie takiej podstawowej pracy, jaką powinna
być praca pokazująca zaangażowanie środowiska w ruch
Solidarności, w opozycję i rolę tej „Solidarności w stanie
wojennym”
oraz dalej
„Jak

były

oficjalne

obchody

jubileuszu

Instytutu

czy

wypowiedzi na ten temat, to zawsze był wyeliminowany epizod
„Solidarności”. Zawsze […] Myśmy wzruszali ramionami na te
wszystkie uroczystości, bo one były, jeżeli chodzi o historię
Instytutu, tak tendencyjne, tak- można użyć tego słowa –
zmanipulowane, albo tak selektywne, że po prostu przestały
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istnieć….. czyli – krótko mówiąc- jak gdyby jakiś wielki obszar
naszej działalności został przez kogoś celowo przykryty,
stłumiony, niedopuszczony do zaistnienia” .
Historia jednak poznawalna
Justyna Błażejowska, której książka jest zarazem doktoratem
na

temat

opozycji

Literackich,

antyreżimowej

zastosowała

w

odmienną

Instytucie
od

Badań

standardowej

metodologię badań, wykazując, że najnowsza historia tego
instytutu jest poznawalna i zarazem pokazując kolejnym
badaczom drogę poznawania akademickich historii .
Prof. Włodzimierz Bolecki w recenzji tej pracy doktorskiej tak
napisał:„Doktorantka wykonała więc gigantyczną kwerendę
archiwalną poszukując informacji o IBL i jego pracownikach w
Archiwum Akt Nowych (przeszukując m. in. materiały Wydziału
Nauki i Oświaty KC PZPR, Wydziału Nauki, Oświaty i Postępu
Technicznego

KC

PZPR).

Dokonała

też

bardzo

głębokiej

kwerendy w Instytucie Badań Literackich PAN, sięgając po
protokoły z posiedzeń Rady Naukowej oraz różnych zebrań
kierownictwa i pracowników Instytutu, dotarła do prywatnych
archiwów

pracowników

IBL

(np.

prof.

Witkowskiej),

do

zgromadzonych w Dziale Kadr ich teczek osobowych, do
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materiałów Komisji Zakładowej Solidarności (ocalonych w
stanie wojennym przez Ś.p. dr Annę Bujnowską), do kolekcji
osobistych

działaczy

„Solidarności”

znajdujących

się

w

Archiwum Karty. Doktorantka badała też archiwum ZLP,
sięgnęła po niepublikowane wywiady z pracownikami IBL, a
także po filmy i inne wypowiedzi ustne oraz liczne dokumenty
drukowane – to znaczy artykuły, raporty, omówienia, książki
naukowe

i

literackie,

publikacje

krajowe,

emigracyjne,

oficjalne, drugoobiegowe, etc.
Osobną kategorię źródeł wykorzystanych przez Doktorantkę
stanowią materiały IPN dotyczące IBL, do których mgr
Błażejowska dotarła dzięki wieloletniej i głębokiej kwerendzie.
Materiałów, do których dotarła Doktorantka jest znacznie
więcej, ale już te, które wymieniłem, dają obraz ogromu pracy
wykonanej przez Autorkę recenzowanej rozprawy i nowości jej
przedsięwzięcia badawczego.”
Instytut Badań Literackich PAN to była ważna placówka
akademicka w okresie Polski Ludowej, która powstała w 1948
r.

aby

przyspieszyć

tworzenie

jedynie

słusznej

nauki o

literaturze, opartej na zasadach marksizmu-leninizmu, dla
kształtowania „inżynierów dusz’, bez których trudno by było
zbudować postępowy i przodujący system. Rzecz jasna ta
nauka miała opierać się na wzorcowej nauce radzieckiej, która
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jak to często bywa z naukami przymiotnikowymi, z nauką
sensu stricto niewiele miała wspólnego, a nader często
stanowiła jej zaprzeczenie.
O

historii

IBL

na stronie instytutu

niewiele można się

dowiedzieć, szczególnie o okresie Polski Ludowej – czyli
standard .
Podano jednak, że „ Zgodnie z aktem założycielskim, był
samodzielną placówką naukową, podległą zrazu Ministrowi
Oświaty, a wkrótce – Ministrowi Szkół Wyższych i Nauki. Po
trzech latach Instytut został włączony w strukturę Polskiej
Akademii Nauk (na mocy uchwały Rady Ministrów z 9 lipca
1952 r.), stając się pierwszą placówką Wydziału I Nauk
Społecznych PAN. Inicjatorem utworzenia Instytutu był Stefan
Żółkiewski „
W Instytucie Badań Literackich zatrudniono ludzi przejętych
bardzo postępem i wdrażaniem go w życie Polski Ludowej.
Współzałożycielem IBL był Jan Kott, blisko związany z władzą
komunistyczną,

współzałożyciel

i

redaktor

lewicowego

tygodnika Kuźnica, ale po przejściu do opozycji po 1968 r.
przez władze PRL pozbawiony tytułu profesora.
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Niestety w książce brak jest wykazu kadry badawczej IBL w
ujęciu

historycznym

.

Jest

natomiast

spis

materiałów

osobowych kadr IBL, w których figuruje wiele znanych w
domenie publicznej nazwisk m. in. Michał Głowiński, Maria
Janion, Jadwiga Kaczyńska, Jarosław Kaczyński, Jan Józef
Lipski, Zdzisław Łapiński, Jerzy Łojek Henryk Markiewicz,
Zdzisław

Najder,

Witold

Nawrocki,

Barbara

Otwinowska,

Andrzej Paczkowski, Jan Prokop, Jarosław Marek Rymkiewicz,
Piotr Stasiński, Stefan Treugutt, Jacek Trznadel, Jan Walc,
Wiesław Władyka, Kazimierz Wyka, Roman Zimand, Maria
Żmigrodzka i in. Z obecnie pracujących w IBL PAN znany jest
Włodzimierz Bolecki, recenzent pracy.
Byli to pracownicy o nader złożonych biografiach i poglądach, i
nie wszyscy nadawali się do bycia ‚inżynierami dusz’ w służbie
socjalistycznego postępu, a wielu należało – jakkolwiek nie od
początku- do opozycji antyreżimowej, co jest przedmiotem
książki

Justyny

ocenianej

przez

Błażejowskiej,
obecnego

słusznie

pracownika

tak
IBL

pozytywnie
profesora

Włodzimierza Boleckiego, I przewodniczącego Komisji „S” w
IBL
Warto zauważyć, że o prof. Włodzimierzu Boleckim, a nawet o
istnieniu ‚S” IBL, czy strajku okupacyjnym w Pałacu Staszica
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15 grudnia 1981 r. nie ma nawet wzmianki w Encyklopedii
Solidarności, a także w źródłowym opracowaniu Spętana
akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL’ –
IPN.
To zastanawiające, ale nie wyjątkiem w pisanych dziejach
„Solidarności” akademickiej.
Autorka dokumentuje procesy zachodzące w IBL na przestrzeni
dziesięcioleci, które odkreśla słowami „ od uległości do
niezależności”, wskutek czego IBL zamiast służyć rozwojowi
marksizmu, stał się miejscem pracy osób ze środowisk
antysocjalistycznych,

stanowiących

opozycję

antyreżimową

sprawiającą kłopoty zarówno przewodniej sile narodu, jak i SB.
Autorka podkreśla, że ‚do samego końca PRL o obsadzie
stanowisk kierowniczych w placówkach badawczych decydował
Wydział Nauki i Oświaty / Wydział Nauki, Oświaty i Postępu
Technicznego

Komitetu

Centralnego

PZPR”.

Mimo

zmieniających się okoliczności komuniści nie rezygnowali z
wypracowanych 1 sprawdzonych metod nadzoru.”
To samo miało miejsce w innych placówkach akademickich, ale
nadworni historycy wbrew faktom nieraz temu przeczą.
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Autorka podkreśla, że

‚pozbawienie etatu lub odebranie

możliwości jego otrzymania było jedną z najczęstszych represji
stosowanych

wobec

osób

prowadzących

działalność

„antypaństwową”.
Pisze o weryfikacji kadr z roku 1985 , która odbywała sie
według

kryteriów

pozanaukowych,

w

celu

usunięcia

wytypowanych, niewygodnych pracowników. Ta weryfikacja
wpisywała się w przygotowaną, także od strony prawnej,
polityczną

weryfikację

kadr

akademickich

końca

PRL-u,

przeprowadzoną w instytutach badawczych i uczelniach, o
czym władze akademickie III RP, a także nadworni historycy,
nie chcą nawet wiedzieć (Józef Wieczorek – Zapomniana
wielka czystka akademicka, Kurier WNET, styczeń 2019).
Książkę należy polecać historykom dziejów najnowszych,
szczególnie uniwersytetów, które przeszły przez okres Polski
Ludowej, a nade wszystko Uniwersytetowi Jagiellońskiemu –
wzorcowej uczelni, której historycy do tej pory nie mogą sobie
poradzić z poznaniem historii w czasach komunizmu, w tym
podczas stanu wojennego.
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Mamy jednak dowód, że akademicka historia tego okresu jest
poznawalna, więc akredytowane instytuty historii winny się
zabrać do rzetelnej pracy albo stracić akredytacje.
♥
Tekst opublikowany w: Kurier WNET, kwiecień 2019 r.
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Zapętlona opozycja
[ta ‚solidarnościowa’]
Maj 7, 2019
W Krakowie, w końcu kwietnia 2019 r, zakończył się proces
opozycjonisty solidarnościowego [którego w tekście nie mam
zamiaru w sposób jawny ujawniać] o odszkodowanie za
represje

w

czasach

jaruzelskich.

[https://dziennikpolski24.pl/krakow-byly-opozycjonistawalczy-o-pol-miliona/ar/13850658,
https://niezalezna.pl/269653-sad-przyznal-zadoscuczynieniedla-b-opozycjonisty]

30 już lat tzw. wolnej Polski to było za mało, aby wynagrodzić
ludziom za krzywdy wtedy doznane, ale nawet za mało, aby
elity akademickie, beneficjenci tych czasów, wstawili do historii
swoich mateczników takie słowa jak ‚komunizm’, czy ‚stan
wojenny’ i o dziwo opozycjoniści tamtych lat [ nawet ci
internowani, czy więzieni] pomijają to milczeniem, jakby nie
mieli nic przeciwko.
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Dla przykładu- elity jagiellońskie – nadal wzorcowe dla
pozostałych – do tej pory nie potrafiły wstawić do Dziejów
Uniwersytetu

Jagiellońskiego

’stanu

wojennego’,

ani’

komunizmu’ i taką niemoc uważają za swoje dobro osobiste,
którego

nie

można

naruszać

!

[https://blogjw.wordpress.com/2019/03/07/patrzym-iwidzym-nawiazanie-kontaktu-intelektualnego-obywatela-zwladzami-akademickimi-nie-jest-latwe/]

Niemoc poznania najnowszej historii jest wielka i taki stan
rzeczy jest akceptowany, a nawet broniony, przez wielu
opozycjonistów solidarnościowych, licznie wyróżnianych za
obalenie komunizmu. Gdyby było inaczej, stan ten nie miałby
szans na ostanie się.

Także

rzeczony

opozycjonista

(którego

opozycyjności

solidarnościowej nie mam zamiaru kwestionować) walczący o
odszkodowanie

za

krzywdy,

nie

tak

dawno

publicznie

oświadczał, że nikt w jagiellońskim środowisku krzywd nie
doznał

–

nie

zna

nikogo

z

takim

bagażem.

[https://www.youtube.com/watch?time_continue=5892&v=vx
DQKs0MlCE]
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Jakoś po kilku latach odnalazł jednak taki bagaż i to u siebie i
uznał, że to on był krzywdzony i mu się należy, bo przecież
profesorem nie został, stąd pieniędzy miał mniej niż mógłby
mieć, kontakt ze studentami mu się przerwał, popadł w
alkoholizm, rodzina mu się rozleciała ……

W argumentacji [przynajmniej tej, którą media podają] nie
zważał na to, że profesorowie – jak sami o sobie mówią i
media to powtarzają – są biedni i końca z końcem związać nie
mogą, nawet jak mają i po kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt
tysięcy miesięcznie. Czemu opozycjonista tak bardzo by chciał
być aż tak biedny ! ?

Całkiem przy tym sobie zapomniał, że po epoce jaruzelskiej
należał do beneficjentów upadku tej epoki, bo i zasiadał w
radzie miasta (co prawda podobno nie zawsze na trzeźwo), a i
miejskim dyrektorem okresowo był, a poza tym działaczem
partyjnym

i

to

na

pozycji

strukturalnej.

[https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Fijak].

Jednym słowem nie był wyklęty, a raczej wzięty, ignorujący
czasem wyklętych, bo wyklęcie, i to nieraz dożywotnie, to
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widocznie żadna represja, żaden

godny interwencji, czy

chociażby notacji przypadek z czasów jaruzelskich.

Chyba się całkiem zapętlił w swej opozycyjności, bo zamiast
pozostać opozycjonistą solidarnościowym wobec bezprawia,
wobec

kłamstwa,

kwestionując

krzywdy

jagiellońskie

[https://www.youtube.com/watch?time_continue=5892&v=vx
DQKs0MlCE] stanął w opozycji do domagających się prawdy i
sprawiedliwości, tym samym wspierając prześladowców, nie
tylko jego samego, ale też wielu, bardzo wielu, z których wielu
rzeczywiście ponosiło straty i to wielkie a ich jagiellońskie [ i
nie tylko] wyklęcie, przyniosło przewidywane straty i to wielkie
dla jagiellońskiej wszechnicy [ i nie tylko, co możemy
obserwować w pejzażu akademickim].

Gdyby tak było – jagiellońska wszechnica [ i nie tylko] przeszła
bezstratnie przez epokę jaruzelską – kiedy była pod ochroną
licznych funkcjonariuszy SB, TW itp. oraz PZPR ochraniających
powierzoną im uczelnię przed wrogami systemu [ i ich także]
to trzeba by było wręcz dla nich walczyć o awanse, ordery,
podwyżki, co i tak miało miejsce w III RP – bo skoro tak
dzielnie i skutecznie ochronili powierzone im do ochrony
obiekty – uczelnie, to profity się należą – nieprawdaż ?
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I co ? – nie głupio tak wypadać opozycji solidarnościowej
przekształcającej się w obrońców krzywdzicieli ? Taki proces
jest

widoczny

u

rzeczonego

opozycjonisty,

ale

też

u

solidarnościowej jagiellońskiej braci – solidarnej z bolszewią,
nienawistnej

wobec

pokrzywdzonych

realnie,

dożywotnio,

przez bolszewię.
Sąd widocznie podzielił pogląd opozycjonisty (i znakomitych
historyków

UJ),

że

nikogo

na

UJ

nie

pokrzywdzono

i

odszkodowania za represje jagiellońskie nie dal.

Dziwić się należy jednak opozycjonistom nie popierających/
podzielających poglądów tych, którzy domagają się poznania
historii,

prawdy,

zakresu
niszczenia

czystek
ludzi

poznania

faktów,

akademickich
nauki

i

ich

krzywd
(także

warsztatów

rzeczywistych,
jagiellońskich),
pracy,

szkół

naukowych.https://blogjw.wordpress.com/2019/01/24/zapom
niana-wielka-czystka-akademicka/]

Mimo upływu lat, widać jak bolszewicka dialektyka i etyka
odnosi sukcesy, i jak nieraz mówię, w Polsce po obaleniu
komunizmu [w istocie rzeczy – po obaleniu wielu butelek przez
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komunistów razem z wyselekcjonowaną przez nich opozycją
‚antykomunistyczną]

mamy

obecnie

największą

postaci Komunistycznej Partii Antykomunistów.
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partię

w

Polonia wiedeńska nie chce świętować 1 maja

Maj 22, 2019

Otrzymałem

list

od

Polonii

wiedeńskiej

poruszonej

organizowaniem przez Ambasadę Polską Święta 3 Maja w dniu
1 maja ! Co więcej, tylko znikoma część osób zaangażowanych
w działalność patriotyczną we Wiedniu otrzymała zaproszenia
na uroczystość.
Czyżby korpus dyplomatyczny skierowany do Wiednia otrzymał
zbyt dobre wykształcenie według standardów obowiązujących
jeszcze w PRL ? Czy podczas uroczystości na budynku
ambasady zostanie zachowany parytet flagowy z tamtych
czasów ?
„Wiedeń 23.04.2019 r.
Drogie Koleżanki i Koledzy,
jak pewnie wszystkim wiadomo wielkimi krokami zbliżają się
szczególnie uroczyste dni dla Polaków, takich jak Wy i ja, czyli
mieszkających poza granicami Polski.

132

Nazywają nas POLONIĄ i dlatego nawet zorganizowano nam
DZIEŃ POLONII, który przypada na 2 Maja (czwartek).
Pięknie

to

wszystko

bezpośrednio

z

zostało

dniem

przemyślane,

następnym

–

bo

naszym

połączone
świętem

państwowym – narodowym 3 maja czyli Dniem Konstytucji,
(ale dla wielu dodatkowo jest to dzień Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski) który w tym roku obchodzimy w piątek.
Każda Ambasada Polski i placówka dyplomatyczna, powinna w
zasadzie ze względów o których mówi tzw. ” DOBRA ZMIANA” ,
zaproponować swojej Polonii jakąś chwilę podczas której, ci co
mogą, mogliby spotkać się ze swoimi reprezentantami czy też
przyjaciółmi.
W końcu z polskich pieniędzy pochodzą wszystkie apanaże
w/w dyplomatów i pracowników tychże placówek.
Oni maja też specjalnie przeznaczony fundusz ta takie cele.
Powiedzmy, że dwa razy do roku co najmniej powinniśmy mieć
taką przyjemność 2-3 maja oraz 11 listopada każdego roku.
Na ok. 80 osób prawicowych zaangażowanych we Wiedniu w
działalność

patriotyczną

otrzymaliśmy

5

zaproszeń

(niby

podwójnych). Ciekawym jest jednak fakt, czy to zalecenie Min
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Spraw Zagranicznych, by urządzić POLONII te „święta” właśnie
01 maja?
My powinniśmy to nasze podwójne święto obchodzić np w
piątek czyli 3 maja lub w najczarniejszym scenariuszu – 4
maja

w

sobotę.

Oni

zafundowali

ten

weekend

majowy

komuchom,
Co to za kadry dyplomatyczne mamy dzisiaj do dyspozycji?
♥
Tekst opublikowany w Kurier WNET, maj 2019
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Kasacja niewygodnego dziennikarza
czyli proces Józefa W.

Maj 24, 2019

Skazywanie niewinnych przez polskie sądy III RP, nawet na 25
lat

pozbawienia

wolności,

jest

faktem.

Uniewinnianie

przestępców, i to groźnych, 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”.
„Grillowanie” sądowe za działalność pro publico bono
Od 4 lat jestem „grillowany” w krakowskich sądach za
ujawnienie na platformie YouTube nagrania z rozprawy, która
podobno miała być niejawna, ale ja o tym nie zostałem
skutecznie poinformowany, a niejawny status rozprawy budził
zdecydowany

sprzeciw

oskarżonego

w

trakcie

kampanii

wyborczej Adama Słomki, jako naruszający Konstytucję RP.
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Rozprawa przed Sądem Okręgowym w Krakowie sprzed 4 lat
wpisywała się w kampanię wyborczą, ale doprowadziła do
uniewinnienia Adama Słomki od absurdalnych zarzutów. To
chyba miało pozostać tajemnicą, podczas gdy absurdalne
oskarżenia były jawne!
Mimo, że nagranie przebiegu rozprawy odbyło się za wiedzą i
zgodą

sądu

(po

protestach!),

prokuratura

prowadziła

dochodzenie, kto tego dokonał i kto film rozpowszechnia. Film
od początku za wiedzą i przyzwoleniem prokuratury i kolejnych
sądów był i jest dostępny w sieci, a ja jestem sądzony za ten
„przestępczy” czyn. Co więcej, podczas jednej z rozpraw film
był emitowany dla zainteresowanych na korytarzu sądowym,
za wiedza i zgodą sądu!
Co

prawda

prokuratur

na

rozprawie

–

dokumentowanej

społecznie – oświadczył, że film nie ujawnił żadnej tajemnicy,
nikomu nie zaszkodził, ja na nim nic nie zarobiłem (działam
bowiem pro publico bono), ale skazać trzeba. Sąd podzielił ten
pogląd i w pierwszej instancji zostałem skazany. Przestroga
przed obywatelską działalnością dla dobra publicznego –
oczywista!
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Nadmieniam,

że

z

moich

filmów

sądy

niejednokrotnie

korzystały jako z materiałów dowodowych, nieraz ze skutkiem
uniewinnienia niesłusznie oskarżanych. Zresztą bezpłatnie,
czasem bez mojej wiedzy i zgody.
Nieraz

zabezpieczałem

prawidłowy

przebieg

procesu

sądowego, rejestrując go w ramach kontroli społecznej.
Niejako

w

podziękowaniu,

sądy

rozpoczęły

„grillowanie”

niewygodnego dla nich dziennikarza. Tak się złożyło, że nie
zgodzono się na przełożenie terminu „grillowania” ze względu
na mój udział w pogrzebie Żołnierzy Wyklętych – Danuty
Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” w
Gdańsku, tak że na pierwszą rozprawę musiałem wracać nocą,
bezpośrednio na salę sądową. Później z rozmaitych powodów
przesuwano terminy kolejnych rozpraw, bo sąd – z jakichś
przyczyn – nie miał mocy, aby je prowadzić.
Uniewinnienie niewinnego
Moja apelacja od wyroku skazującego mnie, jak podkreślałem,
za działalność pro publico bono, była 3-krotnie odraczana, a i
czwarty termin został przesunięty, co prawda tylko o jeden
dzień – ze względu na zbyt duże zainteresowanie opinii
publicznej.
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Mimo rozbudowy krakowskich gmachów sądowych w ostatnich
latach, sąd na rozprawie 26 kwietnia 2018 r. 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 nieco zmniejszyło frekwencję zainteresowanych,
ale

przeniesienie

rozprawy

chyba

dla

jej

wyniku

było

korzystne. Sąd miał dodatkowy czas na przemyślenie sprawy i
ostatecznie podjął decyzję o uniewinnieniu niewinnego, co nie
jest częstym zwyczajem polskich sądów.

Wydawało się, że wyrok uniewinniający winien ostudzić zapał
skazywania
niezależnych

opozycjonistów
dziennikarzy

za

niewinność,

działających

na

a

szczególnie

rzecz

dobra

publicznego, w tym i samych sądów. Warto zauważyć, że „Sąd
Okręgowy zważył, iż przedmiotowa sprawa nie była ani
obszerna, ani skomplikowana pod względem faktycznym czy
prawnym,

dlatego

też

wyliczył

należny

prawomocnie

uniewinnionemu zwrot kosztów obrony z wyboru według
stawek minimalnych”.
A jednak kasacja
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Prokuratura

jednak

wystąpiła

o

kasację

wyroku

uniewinniającego. Argumentowałem we wniosku o oddalenie
skargi kasacyjnej:
„Podnoszę

też

niestosowność

argumentacji,

która

ma

przemawiać za uwzględnieniem tej kasacji jako mającej
szczególne znaczenie dla ochrony wymiaru sprawiedliwości
przed naruszeniami ze strony chcących w sposób negatywny
wpłynąć

na społeczny

odbiór

sądów, nie mam

bowiem

wątpliwości, że przyjęcie kasacji wpłynie negatywnie na
społeczny odbiór sądów, gdy ja jako obywatel społecznie
działam

na

rzecz

sprawiedliwości.

prawidłowego

Taka

funkcjonowania

argumentacja

wskazuje

wymiaru
na

chęć

całkowitego wyeliminowania kontroli społecznej działalności
sądów, która to działalność przez niemałą część społeczeństwa
nie jest odbierana pozytywnie i trudno się temu dziwić”.
Podnosiłem ponadto: „należy zwrócić uwagę, że informacja w
piśmie

kasacyjnym

Odwoławczego,

nie

(s.

6):

powinna

Wbrew
zostać

stanowisku
pominięta

Sądu
tak

eksponowana przez samego oskarżonego okoliczność, a to
»wykonywany przez niego zawód dziennikarza« nie jest
zgodna z prawdą i wprowadza w błąd.
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Ja natomiast nie wprowadzałem w błąd Sądu Okręgowego
podczas rozprawy eksponowaniem wykonywania przeze mnie
zawodu dziennikarza, bo takiego zawodu nie wykonuję. Sąd
informowałem

i

niniejszym

potwierdzam,

że

jestem

dziennikarzem obywatelskim, społecznym, wykonującym swoje
czynności pro publico bono i nie jest to źródło mojego
utrzymania. Z tej działalności korzystają nieraz sądy (bez
gratyfikacji), jako materiału dowodowego.
Nieraz

zabezpieczam

funkcjonowanie

(za

zgodą

wymiaru

sądu)

prawidłowe

sprawiedliwości

przez

dokumentowanie rozpraw w sytuacji, gdy te toczą się bez
rejestracji audio/wideo. Podnoszę zarazem, że w państwie
prawa

nie

dziennikarza
nieporadnego

można
za

jednak

skutki

karać

wynikające

prowadzenia

rozpraw

nawet
z

zawodowego

nieprofesjonalnego,
przez

zawodowych

sędziów”.
Nic z tego. Skarga kasacyjna nie została oddalona, a termin
rozprawy w Warszawie w Sądzie Najwyższym wyznaczono na
10 kwietnia 2019 r.; przypadkowo w kolejną rocznicę tragedii
smoleńskiej.
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W Sądzie Najwyższym pod godłem Rzeczypospolitej
Polskiej
Rozprawa kasacyjna odbyła się z udziałem publiczności i co
warto

zauważyć,

w

sali,

w

której

wisiało

Godło

Rzeczypospolitej Polskiej.
Taki stan rzeczy, o czym zapewne nie wiedzą wszyscy
obywatele RP, istnieje od niedawna, gdyż przez wiele lat w
Sądzie Najwyższym, wbrew Konstytucji RP, która mówi:
Art. 28.
Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła
białego w koronie w czerwonym polu.
4 Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają
ochronie prawnej,
rozprawy odbywały się w salach z umieszczonymi na ścianach
jakimiś zielonymi ptaszyskami (zielone wrony?)
i

dopiero

po

przeprowadzeniu

kontroli

społecznej

funkcjonowania Sądu Najwyższego, dokonanej przez grupę
opozycjonistów antykomunistycznych (m.in. Zygmunt Miernik,
Adam Słomka, Paweł Zdun), doszło do umieszczenia na salach
rozpraw godła polskiego, zgodnie z obowiązującą Konstytucją.
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To jest jeden z przykładów, że na straży Konstytucji często
stoją obywatele (nieraz w sądach karani!), a nie sędziowie,
którzy na takiej straży stać powinni i za to są wynagradzani.
To pokazuje, jak ważna jest kontrola społeczna władzy, także
sądowniczej, aby Polska stała się państwem prawa.
Sąd Najwyższy przychylił się do mojej prośby o możliwość
rejestracji audio i wideo rozprawy kasacyjnej, co należy
podkreślić z uznaniem Niestety nagłośnienie sali rozpraw było
kiepskie, co jest standardem w wielu sądach, skazujących
następnie obywateli za to, że nie słyszeli tego, co sąd mówił!
Mój

proces,

zwany

nieraz

zasadnie

kafkowskim,

jest

obserwowany w sądach przez publiczność liczącą kilkanaściekilkadziesiąt osób z opozycji antykomunistycznej, szczególnie z
KPN-Niezłomni.

Jest

też

monitorowany

przez

Centrum

Monitoringu Wolności Prasy SDP i Stowarzyszenie Solidarni
2010.
Sąd prawa, a nie faktów
Sąd Najwyższy nie orzeka, czy ktoś był winny, czy niewinny, a
jedynie bada zgodność wyroków z obowiązującym prawem. W
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tym przypadku podzielił opinię prokuratury i dopatrzył się
naruszenia prawa w wyroku uniewinniającym – stąd skierował
sprawę do ponownego rozpatrzenia w Sądzie Okręgowym. Na
podkreślenie zasługuje fakt przyznania przez SN zasadności
kontroli społecznej władzy, w tym władzy Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy bezpośrednio jednak nie odniósł się do opinii
prokuratury, określającej mnie jako osobę, która chce „w
sposób negatywny wpłynąć na społeczny odbiór sądów”. Opinia
prokuratury nie została poparta żadnymi dowodami i stanowi
próbę naruszenia mojego dobrego imienia, co winno mieć
konsekwencje prawne.
Gdyby sądy potrafiły się oczyścić z patologii, ujawnianych
zresztą przez wielu dziennikarzy i działaczy społecznych,
żylibyśmy rzeczywiście w państwie prawa. Póki co, takie
państwo trzeba konsekwentnie budować, prowadząc społeczną
kontrolę władzy sądowniczej, do czego staram się przyczynić, z
widocznymi konsekwencjami.
♥
Tekst opublikowany w Kurierze WNET, maj 2019
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Powrót legendarnego majora

Maj 27, 2019

W Osielcu odsłonięto Pomnik mjr Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszki”
.[https://niezlomnym.wordpress.com/2019/03/25/niezlomnymajor-powrocil-tam-gdzie-stracil-wolnosc-w-walce-kuniepodleglosci/]

Ten

jeden

z

najwybitniejszych

dowódców

podziemia

niepodległościowego 30 czerwca 1948 roku został pojmany
przez UB w małej miejscowości Osielec pod Jordanowem [
Beskid Makowski], wraz ze swoją towarzyską życia Lidią Lwow.
Po skazaniu przez sędziego Mieczysława Widaja na 18 krotną
karę śmierci major został zamordowany w więzieniu na
Mokotowie 8 lutego 1951 roku .

Tam gdzie został pojmany
Był jednym z najbardziej znienawidzonych przez komunistów
Żołnierzy Wyklętych i nadal bywa wyklinany, ale jednak
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powrócił tam, gdzie został pojmany. W sposób symboliczny, bo
dzięki pomnikowi tam postawionemu, przy domu, gdzie się
ukrywał po zaprzestaniu walki zbrojnej i po raz ostatni cieszył
się wolnością.
Piękna uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się w Osielcu
24 marca 2019 r. z udziałem wojewody małopolskiego Piotra
Ćwika, wójta gminy Jordanów Artura Kudzi, a IPN – fundatora
pomnika – reprezentowali: wiceprezes IPN dr hab. Krzysztof
Szwagrzyk, dyrektor krakowskiego IPN dr hab. Filip Musiał i dr
Maciej Korkuć.
W uroczystości brała udział kompania honorowa 8. Bazy
Lotnictwa Transportowego w Krakowie Garnizonu Kraków –
Balice oraz orkiestra wojskowa z 34. Dywizjonu Rakietowego
Obrony Powietrznej w Bytomiu. Uroczystość poprzedziła msza
św. w kościele parafialnym, koncelebrowana przez dziekana
dekanatu

makowskiego

ks.

Tadeusza

Różałowskiego

i

proboszcza osieleckiej parafii ks. Tadeusza Tokarza.
W uroczystości wzięła udział 98 letnia b. sanitariuszka V
Brygady Wileńskiej i towarzyszka życia majora -płk Lidia
Lwow-Eberle, która mimo skazania na dożywocie, uwolniona w
1956

r.

dożyła

sędziwego

wieku
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i

tego

wzruszającego

momentu pamięci środowisk patriotycznych o niezłomnym
żołnierzu w walce o wolną Polskę.
Przypomnijmy

słowa

majora,

które

wypowiedział

kiedy

odtwarzał w Borach Tucholskich V Brygadę Wileńską „Nie
jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni
synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek
polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków
oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich
mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz
z

kliką

oficerów

sowieckich

czuwa.

Dlatego

też

wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za
pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują
najlepszych

Polaków

domagających

się

wolności

i

sprawiedliwości.”
To piękne i jakże prawdziwe słowa, których jednak nie chcą
przyjmować do wiadomości ci, którzy o wolną Polskę nie
walczyli i nie walczą.
Krzysztof Szwagrzyk w mowie przy odsłonięciu pomnika
podkreślił: „On nie został stracony. Został zamordowany
strzałem w potylicę. Nie przez pluton, tylko przez oprawcę,
który strzelał na wzór katyński w głowę. Nie został pochowany
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na Łączce, bo chować to znaczy złożyć kogoś do grobu,
pochować to znaczy oddać mu szacunek”

Szacunek państwa polskiego

Taki szacunek państwo polskie oddało Łupaszce dopiero 24
kwietnia 2016 r. kiedy odbył się pogrzeb państwowy z
udziałem

Prezydenta

RP

na

Cmentarzu

Wojskowym

na

Powązkach.
1 października 1993 roku orzeczeniem Wojskowego Sądu
Rejonowego w Warszawie została unieważniona większość
ciążących na majorze wyroków śmierci, a postanowieniem
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 9 listopada 2007 r. za
wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
Wcześniej był odznaczany za udział w wojnie obronnej 1939
roku Krzyż Wirtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych w
1944 roku [przez Komendanta Okręgu Wileńskiego AK – płk.
Aleksandra

Krzyźanowskiego

ps.

Wilk],

w

1988

roku

pośmiertnie Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari przez
prezydenta Polski na Uchodźstwie Kazimierza Sabatta.,
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Szczątki mjr. Zygmunta Szendzielarza zostały odnalezione
przez

badaczy

IPN

pod

kierunkiem

prof.

Krzysztofa

Szwagrzyka, w wyniku prac ekshumacyjnych na Łączce, na
warszawskich

Powązkach,

w

2013

r.

Pośmiertnie

został

awansowany do stopnia podpułkownika 29 lutego 2016[2], a
24 kwietnia 2016, w dzień pogrzebu, do stopnia pułkownika.

Przejmującą
„Łupaszki”

mowę
–

Bogdan

pogrzebową
Kasprowicz

wygłosił

siostrzeniec

:”

pułkowniku

Panie

Szendzielarz, panie komendancie! Na Boga, „Te Deum” grają.
Prawdziwie, radosny nam dziś dzień nastał. Christus resurexit
est, Polonia resurexit est. I wychodzą z cienia prawdziwi
bohaterowie Rzeczpospolitej.

Patrz, patrz Łupaszko na nas z nieba, jak w twej chwale
będziem brodzić. Twego ducha było trzeba, by Ojczyznę
oswobodzić. Wyzwolić z więzów nieprawości, zła, kłamstwa
poddaństwa, zaprzaństwa. By pozbyć się fałszywych przyjaciół
i zdjąć z cokołów obcych bohaterów…..”

Niezłomny, legendarny major, już w stopniu pułkownika został
pochowany w grobie rodzinnym [ razem ze zmarłą w 2012
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córką – Barbarą Szendzielarz ] -kwatera D18 rząd L01,
miejsce 5.
Reakcje „zdrajców i wyrodnych synów naszej ojczyzny”
V Brygada Wileńska AK prowadziła walki z oddziałami Armii
Czerwonej, Ludowego Wojska Polskiego, KBW NKWD z UB i
MO.

Likwidowano

instalatorów

systemu

komunistycznego

uważanych przez podziemie niepodległościowe za zdrajców.
Zygmunt Szendzielarz w tej działalności należał do najbardziej
zaciekłych wrogów instalatorów komunizmu, stąd nawet po
śmierci

urabiano

mu

opinię

mordercy,

zbrodniarza.

Paradoksalnie, w czasie PRL kiedy na ogół nie mówiono o
podziemiu niepodległościowym, ani w szkołach, a nawet w
domach, Łupaszkę spopularyzował jeden z niechlubnej pamięci
synów naszej ojczyzny – towarzysz Wiesław, czyli Władysław
Gomułka, podczas ataków w okresie marca 1968 r. na
adiutanta majora Szendzielarza z okresu białostockiego, Leona
Lecha Beynara, później znanego pisarza historycznego – Pawła
Jasienicę.
Styl towarzysza Wiesława przejęli inni wyrodni synowie i córki
naszej ojczyzny i plują na legendarnego majora i innych
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Żołnierzy

Wyklętych

do

dnia

dzisiejszego.

[szczególnie

„akademicy” – jak prof. Jan Hartman z UJ, czy prof. Joanna
Senyszyn].
W Białymstoku w 2018 r. jedną z ulic nazwano imieniem
Łupaszki, ale tablice z nazwą ulicy są niszczone, oblewane
czerwoną farbą i władze Białegostoku chcą dokonać zmiany
nazwy ulicy.
Ulica Łupaszki na peryferiach Krakowa jeszcze istnieje, ale
tablice z jej nazwą też były niszczone.
Pomnik majora odsłonięty w czynie patriotycznym, podczas
pięknej uroczystości w Galerii Wielkich Polaków XX wieku w
Parku Jordana 30 kwietnia 2018 r., chyba w czynie 1
majowym, został zdewastowany przez nieznanych sprawców –
niegodnych synów naszej ojczyzny. Pomnik w Osielcu jest
kopią pomnika majora Łupaszki z Parku Jordana, który dało się
przywrócić do stanu pierwotnego.
Kiedy

dokumentowałem

w

parku

zniszczenia

pomnika

przechodzący obok starsi panowie tłumaczyli mi, że to
zbrodniarz i odsyłali mnie do nauki historii ! Sami fałszywej
historii nie zdołali się oduczyć.
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Niedaleko od pomnika Łupaszki w tym patriotycznym parku już
wcześniej

[16

września

2012

r.]

odsłonięto

pomniki

sanitariuszki z V Brygady Wileńskiej Danuty Siedzikówny”
Inki”, który też był bezczeszczony przed Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. [16 lutego 2013 r ].

Niepełnoletnia „Inka” w wyniku mordu sądowego rozstrzelana
w Gdańsku 28 sierpnia 1946 ginęła ze słowami „Niech żyje
Polska! Niech żyje „Łupaszko”! Zachowała się jak trzeba,
podobnie jak wielu Wyklętych, znienawidzonych za to przez
tych, którzy zachować się jak trzeba nie potrafili i nadal nie
potrafią.
Pomniki bohaterom walki o wolną Polskę trzeba stawiać, aby
zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny nie zdołali ich
wykreślić z pamięci kolejnych pokoleń Polaków Cześć i Chwała
Bohaterom !
♥
Tekst opublikowany w Kurierze WNET, maj 2019 r.
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PZPR przewodziła, SB ochraniała, ORMO czuwało a III
RP to docenia
– spłaca dług wdzięczności ?
Niepoprawne refleksje na okoliczność 30 rocznicy
„obalenia” komunizmu
Czerwiec 4, 2019
Mamy

w

tym

roku

demokratycznego

znamienną,

odrzucenia

i

to

przez

już

30

Naród

rocznicę
systemu

komunistycznego, czego jednak w praktyce nie do końca
zrealizowano. Świętowanie nie może być zatem radosne i na
wielu twarzach ma prawo pojawić się smutek, zażenowanie,
dezaprobata …. i tym podobne wyrazy niezadowolenia ze stanu
obecnego, będącego wynikiem zaniedbań wdrożenia w życie
tego narodowego odrzucenia.
Mamy wiele przykładów, i to w roku rocznicowym, aby ten stan
gorzko podsumować:
PZPR przewodziła, SB ochraniała, ORMO czuwało,
a III RP to docenia – spłaca dług wdzięczności ?
Takiego

podsumowania

nie

znalazłem

u

jakże

licznych

historyków, politologów, socjologów, psychologów…… więc
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pozostaje człowiekowi oprzeć się na doznaniach personalnych,
siłą rzeczy subiektywnych, wnoszących chyba jednak jakąś
wartość dodaną do prawdy obiektywnej.
Nieboszczka [?] PZPR
25 maja 2019 r. odbyły się wybory do europarlamentu i w
ramach Koalicji Europejskiej weszło do tego parlamentu, na
drodze

demokratycznych

wyborów,

wielu

wybitnych

przedstawicieli rzekomej/ożywionej nieboszczki PZPR, którzy w
europarlamencie chyba założą swój PZPRowski klub.
Szczególnie

sukces

towarzysza

Cimoszewicza

jest

spektakularny. Widocznie niemała część społeczeństwa uważa,
że jak boss partyjny przejedzie na pasach rowerzystkę i nie
podlega karze – to jest gość ! Stąd otrzymał demokratycznie
ponad 200 000 głosów poparcia.
Od nieudaczników, którzy w „wolnej” Polsce za niewinność są
skazywani, a czasem spędzili lata w więzieniach, niemal
wszyscy trzymają się z dala, nawet nie wystawia się ich na
listy, bo co tacy sobą reprezentują ? A przy tym ujawniają stan
polskiego sądownictwa w czasach ‚dobrej zmiany’, wpływając
negatywnie na odbiór społeczny nadzwyczajnej kasty.
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Z jaką odwagą i determinacją bronili przewodnią siłę narodu
na uczelniach ci, którym podobno zawdzięczamy wolność, to
odczułem na własnej skórze – jako notorycznie bezpartyjny,
zidentyfikowany jako stanowiący zagrożenie dla przewodniej
siły narodu, a nikt do tej pory [szczególnie historycy] nie ma
nawet zamiaru sprawdzić jak to naprawdę wyglądało.
Ja w każdym razie wolności wykładania [ a było tego, samego
wykładania i ponad 150 godz rocznie] na uniwersytetach [ UJ i
nie tylko] w wolnej podobno Polsce nie odzyskałem, a
straciłem ją w ramach politycznych czystek przed nastaniem
wolności dla przewodniej siły narodu i jej miłośników [ czasem
dla zmyłki określanych mianem opozycjonistów]. Wyklęcie
nastąpiło nie tylko z uniwersytetu, lecz z całej przestrzeni
edukacyjnej, a nawet z niemal całej przestrzeni publicznej.
Czy może ktoś w Krakowie ma z czasów III RP np. jakiś plakat,
jakąś informację o wykładzie, o panelu, o spotkaniu, choćby
klubowym, z kimś takim nieznanym, kogo wyklęto pod batutą
PZPR, SB, zniszczono warsztat pracy i wyczyszczono z niemal z
wszelkich

przejawów

tak

życia

społecznego ?
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akademickiego,

jak

i

Rzecz jasna nie chodzi o plakat, informacje z wokandy
sądowej, gdzie w wolnej Polsce wolnych ludzi się grilluje, i to
za działania pro publico bono. Tak, tak, w wolnej Polsce,
działać na rzecz dobra wspólnego –nie lzja !
Bo to wpływa negatywnie na społeczeństwo ! Bohaterowie
wolności zwykle milczą na ten temat, odważnie chowając
głowy do podręcznych ‚strusiówek’.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje, które temu
przeczą. Fakt, że mamy obecnie internet, co zapobiega
całkowitej anihilacji takich niewygodnych, ale mamy też
nadzwyczajne kasty, które sprawnie działają na rzecz ich
unieważnienia.
Faktem jest niezaprzeczalnym, że to internet jest medium
wolnościowym różniącym III RP od PRL, i to widać
najlepiej.
SB ochroniła ?! Na uczelniach – bez strat wojennych ?!
Z akt IPN wiemy, że SB wraz z rzeszą współpracujących,
często na motywach ‚patriotycznych’, ochraniała powierzone jej
obiekty, instytucje, osoby, i
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jak wiemy, przynajmniej z

niektórych książek, niektórych wypowiedzi historyków, a także
niektórych kombatantów, mimo że każda informacja dla SB
miała znaczenie, mogła innym zaszkodzić, a jednak rzekomo –
zapewne dzięki znakomitej ochronie [sic!] – strat podczas
wojny jaruzelsko-polskiej w niektórych ochranianych obiektach
nie było [UJ nie był wyjątkiem] ?
Ponieważ nikt z członków PZPR na uczelni nie stracił posady, a
niektórzy nawet ją umocnili, więc uczeni w piśmie twierdzą, że
uczelnie [a w każdym razie uczelnia wzorcowa, matka dla
innych uczelni] przeszły system zniewolenia bezstratnie, bo
wypędzenie i to dożywotnie z uczelni tych, którzy nie
należeli do PZPR, nie byli TW, KO …, nie byli w ORMO [
ani ich miłośnikami], do strat się nie zalicza !– bo na co
komu potrzebny taki element do budowy wolnego kraju ?
Taka

opcja,

idea,

obowiązuje

od

początku

‚obalenia

komunizmu’, od początku odzyskania wolności i trwa bez
zmian, także w czasach dobrej zmiany. Taką ideę kultywują
także coraz liczniejsi kombatanci walki o wolną, od takiego,
negatywnego, niepożądanego elementu, Polskę.
Rzecz jasna, zapewne dla jasności wypowiedzi, polityczne
czystki akademickie przed odzyskaniem wolności całkiem
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wykreślili z pamięci, ze swoich ‚naukowych’ opracowań. Skoro
strat nie ma w dziełach profesorskich, to kto to podważy ?
W końcu profesorowie, i to czasów zniewolenia, musieli przejść
przez akceptacje nie tylko POP PZPR, ale także KW, a nawet
KC, więc jak przeszli, to musieli być dobrzy – nieprawdaż ? i
prestiż mają do dnia dzisiejszego, do dnia, w którym przy
nominacjach profesorskich KC została zastąpiona przez CK,
a nad nią nikt już nie stoi !
Bajkoterapia stosowana
W brawurowych wręcz badaniach nad pokrzywdzonymi w PRL,
stosowano innowacyjną metodę, polegającą na badaniu tylko
beneficjentów, czy czasem nie są pokrzywdzeni, odrzucając
przy

tym

wszelkie

‚insynuacje’

o

pokrzywdzeniu

–

nie

proszonych przez nikogo o opinie pokrzywdzonych.
Tym samym sprawnie prowadzone badania dawały perfekcyjne
rezultaty,

tak

korzystne

dla

ochroniarzy

[SB,

TW…]

i

przewodników [PZPR …], że ci nawet o tym nie mogli marzyć.
Takie

innowacyjne

badania,

sprawdzone

u

zarania

odzyskiwania wolności od prawdy i sprawiedliwości
wdrażane są w życie akademickie, elitarne i moralne, także w
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czasach ‚dobrej zmiany’ i niechby tylko ktoś ośmielił się je
podważyć !
Badacze

dnia

dzisiejszego

stosują

zresztą,

i

to

z

powodzeniem, bajkoterapię, stąd to co było w czasach
zniewolenia, szczególnie w matecznikach polskich elit, jest
niezależne od prawdy, a i młode pokolenia uczą się z książek,
w których nie ma nawet takich niestosownych wyrażeń jak ‚
komunizm’ czy ‚stan wojenny’.
Trzeba jednak przyznać, że żyjemy w czasach, w których od
czasu do czasu ujawnia się tajnych współpracowników systemu
zła, ale jakby dla zachowania jakiejś równowagi – jawnych
współpracowników się utajnia.
Co więcej, ci którzy mają odwagę ujawniać współpracowników
tajnych,

mają

obawy

z

ujawnianiem

współpracowników

jawnych, mimo że żyjemy -jak słyszymy- w wolnej Polsce. Z
czego zatem wynikają takie obawy, takie zniewolenie ?
Śpiący spokojnie – wdzięczni ORMO ?
Ostatnio

spektakularnie

członków/współpracowników

odznaczono
Ochotniczej
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Rezerwy

byłych
Milicji

Obywatelskiej, która w PRLu czuwała, abyśmy mogli spać
spokojnie, jak głosił peerelowski pijar. Nie wszyscy tego
spokoju zaznawali, ale chyba obecnie się uznaje, że wyrazy
wdzięczności jednak się im należą.
Krzyżem

Wolności

i

Solidarności

odznaczono

pedagoga,

działającego w placówce pod patronatem ORMO, a obecnie
szefującego uczelnianej „S” na pedagogicznej uczelni Krakowa.
Podobno na tej uczelni w czasach jaruzelskich „S” nie działała,
chyba że bezobjawowo, natomiast kilku ormowców przejawiało
wyraźną

aktywność

w

podziemnej

robocie,

no

i

chyba

zabezpieczało, i to skutecznie, tę czerwoną uczelnię, jak się w
Krakowie

uważa,

przed

stratami

osobowymi

w

czasach

wojennych.
Chyba

dla

zachowania

związkowego

parytetu

w

odznaczeniach ormowców, odznaczony został – fakt, ze
pośmiertnie, ale za to Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski – lider OPZZ Jan Guz, który był w ORMO, a w 1988 roku
ukończył Akademię Nauk Społecznych przy KC PZPR.
Nie wiadomo czy nie doszło tu do pomyłki, bo Order Lenina mu
się należał, natomiast co najmniej Krzyżem Wielkim Orderu
Odrodzenia

Polski

winien

być
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odznaczony

pośmiertnie

Kazimierz Świtoń – twórca WZZ Górnego Śląska, jak słusznie
zauważył wieczny opozycjonista – Adam Słomka, sam także
pomijany w polityce odznaczeniowej, ale swoiście doceniany za
działalność społeczną przez nadzwyczajną kastę sędziowską.
Schizofrenia ‚wolności’
III RP zachowała ciągłość prawną z PRLem, nawet nie
odrzucono konstytucji PRL, aby się oprzeć na prawie II RP, a
potem go modyfikować. Bezprawie PRLu nie zostało w pełni
anulowane, dekomunizacji nie było, a brak/czy niepełna,
chimeryczna rzec można lustracja, nadal nam się czkawką
odbija.
Czy kraj, który zachował ciągłość prawną z krajem
zniewolonym może być krajem wolnym ?
Czemu ludzie, i to na uniwersytetach, boją się mówić, a
nawet myśleć ?
Czy taka zniewolona elita, formująca nadal zniewoloną elitę,
może zbudować rzeczywiście wolny kraj ?
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W PRL też mówiono, że zostaliśmy wyzwoleni, mimo że
zostaliśmy

zniewoleni.

Mówiono,

że

istnieje

wolność

wypowiedzi, choć z wolnością po wypowiedzi bywało różnie i
wielu izolowano, aby wolnością wypowiedzi nie wpływali
negatywnie na zniewolonych.
Ci, którzy zachowali wewnętrzną wolność, żyli jak wolni ludzie,
nie dali się zniewolić w czasach zniewolenia i takimi pozostali,
nadal są marginesie, jakby się nie nadawali do życia w
kraju, który podobno odzyskał wolność.
Dawny

aparat

socjalistycznej,
obrońców
solidarnymi,

partyjny,
chodzi

demokracji
których

stojący

na

czele

po

stronie

manifestacji

przymiotnikowej,
obdarza

medalami

wraz

demokracji
obecnych
z

„Dziękujemy

nimi
za

wolność„.
Jakby odtwarzał się dawny ZBOWiD, którego zresztą
dawni aktywiści są i dziś honorowani.
Generalnie do dziś panuje zasada: utrwalaczom systemu
zniewolenia – ordery, awanse, stanowiska, a dla systemu
zniewolenia zbyt niewygodnym –w najlepszym przypadku –
figa, i to bez maku. Wyjątki jedynie potwierdzają regułę.
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Jednym słowem, mimo powtarzanej w kółko tezy o odzyskaniu
wolności –mamy ciągłość prawną i moralną z systemem
zniewolenia a należytego prawa i ładu moralnego nadal
nam brak.
Ja w każdym razie nie mam komu dziękować za wolność, nie
widzę

potrzeby

odszkodowania,

spłacania
a

długu

nawet

zniewolenie/wypędzenie/wyklęcie

wdzięczności,
przeproszenia

i

jego

skutki

a
za

–

nie

otrzymałem.
Za wolnościowy internet póki co sam płacę i to niemało. Dzięki
temu

istnieję

w

przestrzeni

publicznej

i

m.

in.

mogę

przedstawiać takie niepoprawne refleksje na okoliczność 30
rocznicy „obalenia” komunizmu [ i setki, tysiące fotoreportaży,
którymi się dzielę solidarnie z innymi, nie zawsze bezkarnie].
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Otrzymałem Medal „Opoka Solidarności”

Czerwiec 5, 2019

2 czerwca podczas uroczystości Iskra Solidarności i
Wolności Narodów w 40 rocznicę pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski
https://jwfotowideo.wordpress.com/2019/06/03/iskra-
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solidarnosci-i-wolnosci-narodow/ otrzymałem z rąk Metropolity
Krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego ofiarowany przez
Kapelana Solidarności ks. Władysława Palmowskiego Medal
"Opoka

Solidarności

Medal tym bardziej cieszy, że go nie otrzymali, o ile wiem, ani
aktywiści PZPR, ani ORMO, nie mówiąc o TW.....
Na ogół za solidarne działania pro publico bono byłem dotąd
karany, tak w PRL, jak i w III RP, a tu proszę, jakaś iskra
odmiany na Górze Przemienienia w Morawicy.
Ale co na to powiedzą jagiellońscy fikcjonariusze Solidarności ?
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Apel do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
o zdecydowane zmniejszenie poziomu marnotrawstwa
finansów szkolnictwa wyższego i nauki
Czerwiec 9, 2019
Szkolnictwo

wyższe

i

nauka

winny

być

siłą

napędową

pomyślnego rozwoju cywilizacyjnego Polski i głównym filarem
modernizacji naszego kraju na najbliższe dziesięciolecia .
Realizacja Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie
powiedzie się jednak bez zdecydowanego zmniejszenia
poziomu marnotrawstwa finansów księgowanych po
stronie wydatków na szkolnictwo wyższe i naukę.
Konieczne

jest

zintensyfikowanie

i

zwiększenie

roli

wytwarzanej w kraju rzetelnej wiedzy i technologii oraz
zdecydowanie lepsze niż dotychczas wykorzystanie osiągnięć i
dokonań naszych naukowców.
W taki sposób muszę zareagować na Apel Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich do Parlamentu i
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
https://www.gov.pl/web/nauka/apel-konferencji-rektorowakademickich-szkol-polskich-do-parlamentu-i-rzadurzeczypospolitej-
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polskiej?fbclid=IwAR0j9Y7_m1E9X7no68So5OJJW1wa2oQEIDdxjRwH4jzbORJjVRBNXrPA6I
gdyż niewątpliwie nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe są
zdecydowanie za małe, ale marnotrawstwo tych małych
środków jest zdecydowanie za duże.
Niestety ustawa 2.0 nie ustaliła należytych reguł, aby sektor
nauki

i

szkolnictwa

wyższego

był

finansowany

przede

wszystkim za wyniki pracy, a szkodników akademickich
przenosić w stan nieszkodliwości, tak dla nauki, jak i
gospodarki. Celem sektora nauki i szkolnictwa wyższego nie
powinno być jedynie zwiększenie nakładów budżetowych na
naukę do maksymalnego poziomu, lecz zwiększenie rezultatów
działalności tego sektora do poziomu światowego.
Jak widać po 30 latach funkcjonowania sektora nauki i
szkolnictwa

wyższego

w

tzw.

wolnej

Polsce

,

mimo

wielokrotnego zwiększenia finansów na ten sektor nie doszło
nawet do utrzymania poziomu nauki i szkolnictwa wyższego na
poziomie

z

czasów PRL,

a

zatem

brak

jest

niestety

pozytywnej korelacji między nakładami i rezultatami w
tym sektorze.
Do

tej

pory

nie

opracowano

nawet

Planu

na

rzecz

Odpowiedzialnego Rozwoju Sektora Nauki i Szkolnictwa
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Wyższego,

koncentrując

odpowiedzialnym

planie

się

jedynie

zwiększania

na

nakładów

niezbyt
na

ten

marnotrawny sektor.
Lansowane są koncepcje gospodarki opartej na wiedzy, tak
jakby kiedykolwiek gospodarka na wiedzy nie była oparta, gdy
sprawą zasadniczą jest tworzenie gospodarki opartej na
wiedzy rzetelnej, a nie byle jakiej , czy fałszywej.
Niestety obecne społeczeństwo nauki i szkolnictwa
wyższego stanowi rezultat negatywnej selekcji kadr w
PRL i także po tzw. transformacji, kiedy ten proces
bynajmniej nie została zahamowany. Wiedza coraz większej
ilości ludzi ‚udyplomowionych’, utytułowanych – na szczeblach
najwyższych w szczególności, bynajmniej nie przekłada się na
jakoś wiedzy, którą posiadają i oferują gospodarce.
Nie bez przyczyny, mimo ogromnej ilości profesorów i to
belwederskich, doktorów i to habilitowanych w porównaniu z
poziomem światowym jesteśmy mizerią naukową a poziom
innowacyjności gospodarki jest na europejskim dnie.
Trudno żeby było inaczej, skoro w wyniku polityki kadrowej, w
tym czystek pozamerytorycznych/politycznych, usuwano i to
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przed

samą

transformacją,

stanowiących

zagrożenie

dla

przewodniej siły narodu, szczególnie w sektorze akademickim,
i tak pozostało do dnia dzisiejszego , stąd kadry mamy takie
jakie mamy i nic nie wskazuje, że będziemy mieć lepsze, tym
bardziej, że przez te 30 lat robiono wiele, a nawet więcej, żeby
wypędzeni z tego sektora nigdy więcej do niego nie wrócili,
żeby ten system opuszczali najlepsi i do niego nie wracali, i
aby wysokie standardy, tak edukacji, jak i nauki, a w
szczególności standardy etyczne nie zakłócały błogostanu
akademickiego.
Stąd w ciągu 30 lat obserwuje się wzrost poziomu
patologii akademickich, a te nawet nie były przedmiotem
debat przed wprowadzeniem ustawy 2.0.
Ujawniających patologie traktuje się za persony non grata,
domagających się kontroli istniejącego stanu rzeczy,
wydawania

środków

publicznych,

uważa

się

za

nieuczciwą konkurencję ?!
Bo nadzwyczajna kasta akademicka, jaka się wyłoniła w
wyniku takiej ewolucji, ma władzę absolutną, bo jak się często
argumentuje – w nauce nie ma demokracji i nie będzie jakiś
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mgr czy dr oceniał/krytykował – niekiedy pożal się Boże – prac
profesora.
Konformizm środowiska akademickiego jest po prostu
imponujący, manifestujący się odważnym chowaniem głów
do podręcznych ‚strusiówek”, co zapewnia rozwój patologii,
w tym marnotrawstwa środków przeznaczanych na
naukę i szkolnictwo wyższe.
Niedawno bezskutecznie pisałem do szefa NCN:
„Ja po zapoznaniu się z efektami [ jak rozumiem częściowymi
– jedna z publikacji] realizacji projektu finansowanego również
przez

NCN

zastanawiam

się,

czy

przy

takim

podejściu

kierowania projektów do realizacji/ finansowaniu/publikowaniu,
brane są pod uwagę ew. straty i zyski dla nauki i gospodarki,
bo gospodarka oparta na wiedzy, nie zawsze należytej, może
ponosić straty, tak jak i nauka nie zawsze ulegnie rozwojowi.”
„Czy nie byłoby bardziej wskazane/ uzasadnione, aby
finansowana z budżetu była ta wiedza, na której można
by sensownie gospodarkę opierać i to z zyskami ? „
„Można

odnieść

wrażenie,

że

sytuacja

niewygodnych,

nonkonformistycznych pasjonatów nauki jest obecnie w
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Polsce gorsza, niż w czasach carskich i to może tłumaczyć
poziom nauki finansowanej w Polsce.”
Przed

2

laty

finansowania

pisałem

domagając

systemu

się

uszczelnienia

akademickiego

i

[https://blogjw.wordpress.com/2017/06/06/kiedyuszczelnienie-finansowania-systemu-akademickiego/]
„Brak należytego monitoringu projektów badawczych prowadzi
do pozoranctwa grantowego i poczynań korupcyjnych,
które tylko z rzadka trafiają do prokuratury …
Zwycięzcy projektów bronią się nogami

i rekami przed

ujawnianiem tego co robią za pieniądze podatnika. Jeśli
organizują np. konferencje dla zaprezentowania tego co robią
nie zezwalają na ujawnianie tego co mówią, bo nie mogą
słuchać tego co sami mówią i nie chcą aby inni to usłyszeli.
Polski podatnik nie ma szans na zapoznanie się z tym co
tzw. naukowcy robią za jego pieniądze, choć bez trudu
może się zapoznać np. z wynikami projektów amerykańskich
na realizacje których nie zapłacił ani złamanego grosza !
USA ( i nie tylko) nie jest aż tak bogatym krajem aby
finansował projekty do szuflady ich realizatorów czy potrzebne
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tylko do uzyskania habilitacji lub profesury belwederskiej ( bo
czegoś takiego nawet tam nie ma !).”
A

także

:

[https://blogjw.wordpress.com/2017/11/21/czy-

wzrost-wydatkow-na-nauke-jest-polska-racja-stanu/]

„nie

widać systemowych działań, aby zmniejszyć poziom patologii
akademickich,

w

tym

nie

widać

mechanizmów

zmniejszenia pozoranctwa naukowego i edukacyjnego
finansowanego

z

budżetu,

nie

widać

przeciwdziałania

niszczeniu pasjonatów nauki i edukacji, nie widać działań na
rzecz

uszczelnienia

wydatków

księgowanych

po

stronie

wydatków na naukę i edukację wyższą.

Przed laty starano tłumaczyć słabość nauki i edukacji wyższej
kiepską bazą lokalową i infrastrukturą nauki. Po latach, po
znacznych

wydatkach,

akademickich osiągnął

poziom

nieruchomości

poziom europejski, a nawet

światowy, a poziom nauki i edukacji wyższej się nie
podniósł, a nawet spadł.’
Ci sami rektorzy, którzy mimo rzekomego braku pieniędzy
obficie finansują pozorantów naukowych, edukacyjnych, a
nawet szkodników akademickich, za żadne skarby nie chcą
finansować tych, którzy i bez finansowania coś w nauce

171

i edukacji wyższej zrobili, działają pro publico bono, co
rzecz jasna uznawane jest za szkodliwe, bo egocentrycy i
szkodnicy w obecności takich źle się czują, tracą na swojej
wyjątkowości/znakomitości – więc ich wykluczają. „
To co powinno dawać wiele do myślenia, jednak nie daje, co
jest zrozumiałe, bo jak często można usłyszeć na uczelniach
akademicy boją się mówić a nawet myśleć. Takie są skutki
wypędzania z systemu akademickiego tych, którzy uczyli
nonkonformizmu naukowego, myślenia, i to krytycznego !
Zwiększenie

poziomu

finansowania

patologicznego

systemu może tylko przynieść zwiększenie poziomu
patologii, bo poziomu rzetelnej wiedzy, na której by można
skutecznie opierać gospodarkę, nie podniesie, tak jak przez
lata nie podniosło.
Józef Wieczorek
nauczyciel akademicki wypędzony z UJ, podczas politycznych
czystek akademickich u schyłku PRL, bo zagrażał przewodniej
sile narodu i zagraża nadal, mimo transformacji
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Kto zwracał się o powtórne zatrudnienie/rehabilitację
akademików ?
Czerwiec 12, 2019
W

książce

autorstwa

Justyny

Błażejowskiej–Opozycja

antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk w latach 1956-1989 [ Oficyna Wydawnicza Volumen,
IPN, 2018, mamy dowód, że poznanie historii akademickiej
jest

jednak

możliwe

[https://lustronauki.wordpress.com/2019/04/15/poznaniehistorii-akademickiej-jest-mozliwe/]
W

książce

autorka

zamieściła

m.in.

wykaz

podpisów

pracowników naukowych z Instytutu Badań Literackich PAN,
które

w

czasach

wojny

jaruzelsko-polskiej

domagali

się

powtórnego zatrudnienia wyrzuconego z pracy Jana Józefa
Lipskiego.
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Chciałbym

zwrócić

się

do

środowisk

solidarnościowo-

niepodległościowych walczących o Wolną Polskę o ujawnienie
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swoich

akcji

[

np.

zatrudnienia/rehabilitacji

podpisów]
swoich

na

rzecz

powtórnego

‚towarzyszy

broni’

-

działających ( wówczas i nieraz do dnia dzisiejszego] w
opozycji antykomunistycznej.
Niewiele jest danych o bohaterskich działaniach w takich
sprawach, ani w czasach wojny jaruzelsko-polskiej, ani po jej
brawurowym „wygraniu” w 1989 r.
Prace

historyków,

lustracja

środowiska

akademickiego

wskazuje, że uczelnie, jednostki badawcze, były pod „ochroną”
SB, działało na nich wielu tajnych współpracowników, nie
mówiąc

o

współpracownikach

jawnych,

natomiast

takie

informacje jak w cytowanej pracy Justyny Błażejowskiej są
nader skąpe. Czyżby to pracownicy/współpracownicy systemu
komunistycznego tak dobrze zabezpieczyli te środowiska, że
na

ogół

nie

trzeba

było

występować

w

obronie

antykomunistycznych towarzyszy broni ?.
Prowadzę

serwis

https://lustronauki.wordpress.com/–

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL, gdzie chętnie bym
zamieścił dokumenty/relacje z tamtych, i późniejszych lat, aby
pokazać, że jednak akademicka opozycja antykomunistyczna
nie była, i nie jest bezobjawowa.
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Powtórne zwrócenie się do antykomunistów
Czerwiec 15, 2019

Parę dni temu umieściłem w cyberprzestrzeni wpis Kto zwracał
się

o

powtórne

zatrudnienie/rehabilitację

akademików

?https://blogjw.wordpress.com/2019/06/12/kto-sie-zwracal-opowtorne-zatrudnienie-rehabilitacje-akademikow/

Zainteresowania znikome. Reakcji brak. Nawet ci, którzy
zwykle potwierdzają e-maile, którzy lajkują na FC, jakby
tekstu nie zauważali. To daje do myślenia i to nawet wiele.
Ciekawe, że odznaczonych za działalność antykomunistyczną
mamy moc, i to coraz większą, a mocy reagowania na
poczynania komunistów brak.
Tak zdaje się przez komunistów nasze społeczeństwo zostało
sformatowane i mimo medialnego obalenia komunizmu, tak
pozostało do dnia dzisiejszego nawet u pokolenia zrodzonego
dopiero w epoce podobno pokomunistycznej.
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Przed

10

laty,

kiedy

jeszcze

intensywnie

prowadziłem

działalność w utworzonym samozwańczo [koniec 2004 r.] przez
siebie

Niezależnym

Forum

Akademickim

[http://nfa.pl/]

napisałem tekst, w ramach przygotowań do utworzenia Biura
interwencji

akademickiej

,

po

przeprowadzeniu

analizy

zawartości NFA działającego- solidarnie rzecz jasna – na rzecz
wysokich standardów [ na safari akademickim].

Tekst

nosił

tytuł

Safari

akademickie

https://blogjw.wordpress.com/2009/02/22/safariakademickie/

który

gorąco

polecam,

bo

na

aktualności

akademickiej [ i nie tylko] wcale nie stracił, a podczas
tropikalnych upałów jakby tej aktualności jeszcze nabrał.
Tekst ten wklejam ponownie, mając rozeznanie, że linkowane
teksty na ogół nie są nawet otwierane, zapewne z obawy, że
mogą stanowić zagrożenie dla dobrego samopoczucia.
♣
Safari akademickie
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Grupa naukowców akademickich, zmęczona długotrwałymi
walkami o polepszenie systemu nauki i poprawienie bytu
akademickiego, wyjechała na safari. W końcu każdy musi od
czasu do czasu odpocząć, nabrać sił i poszerzyć swoje
waleczne obserwacje.
Pewnego razu będąc na sawannie drzewiastej dwóch członków
grupy nieco się oddaliło.
Jeden z nich po chwili zauważył jakieś zwalisty kształt i po
wysuniętym rogu pomyślał, że to może być nosorożec. Trochę
go strach obleciał, bo co będzie jak nosorożec ruszy do
przodu? Jak wybrnąć z sytuacji ?
Sytuację skomplikował krzyk dochodzący z grupy, że coś
niedobrego się dzieje drugiemu koledze. Otóż na nosie kolegi
usiadła mucha, co wprawiło grupę w stan podenerwowania, bo
uznano, że kolega jest zagrożony.
Grupa nie zauważyła nosorożca, ale muchę

– owszem,

zauważyła. Nikt z grupy się nie ruszył, aby dostrzeżoną muchę
odgonić, ale sygnał do przedniego kolegi został wysłany. W
końcu nie powinien być egocentrykiem i koledze winien pomóc.
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Kolega

zaabsorbowany

krzykiem

dochodzącym

z

grupy

odwrócił swą uwagę od poczynań nosorożca, starając się
dociec co takiego strasznego dzieje się z kolegą.
Starając

się

dostrzec

groźną

muchę,

nie

zauważył,

że

nosorożec ruszył do przodu i po chwili było już po wszystkim.
Uskoczyć nie zdołał.
Nosorożec

staranował

kolegę

usiłującego

dostrzec

niebezpieczeństwo grożące koledze w postaci muchy na nosie.
Mucha odleciała sama.

Z grupy rozległ się pomruk .
No tak, w końcu sam sobie na to zasłużył. Mógł się zająć
kolegą, a nie sobą –egocentryk jeden.
I to by było na tyle.

Uwaga:Podobieństwo do zdarzeń i osób jest bynajmniej
nieprzypadkowe.
Tekst powstał w ramach przygotowań do utworzenia Biura
interwencji

akademickiej

po

przeprowadzeniu

analizy

zawartości NFA działającego- solidarnie rzecz jasna – na rzecz
wysokich standardów na safari akademickim.
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Czy ofiary zbrodni katyńskiej wrócą do Polski ?

Czerwiec 17, 2019
Wraca sprawa powrotu szczątków ofiar zbrodni katyńskiej do
Polski, o czym było głośno przed kilku laty [Ciała ofiar Katynia
wrócą do kraju?- Newsweek,27.01.2012 ], ale problem jakby
na kilka lat zniknął z przestrzeni publicznej.
Tadeusz Płużański, zważywszy na obecną sytuację w Rosji i
powtarzania kłamstwa katyńskiego w państwie Putina, w
kwietniu wTygodnik Solidarność, ponowił pytanie „ czy nie
lepiej zabrać z nieludzkiej ziemi szczątki zamordowanych
polskich oficerów i pochować je w kraju ?
Chodzi o realizację testamentu ofiar
Pytanie jak najbardziej zasadne, tym bardziej, że część rodzin
katyńskich

bynajmniej

nie

zaprzestała

starań

o

powrót

szczątków ich bliskich do kraju, czyli o realizację testamentu
ofiar zbrodni katyńskiej.
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Krystyna

Krzyszkowiak,

zamordowanego

w

córka

Twerze,

oficera

Policji

ukrytego

w

Państwowej
Miednoje

w

składowisku zwłok ofiar z obozu w Ostaszkowie, w książce
„Poszukiwania”

(Warszawa

2016),

pisze

:„Nikt

z

zamordowanych 22 tysięcy Polaków nie wychodził na wojnę nie
przekazawszy

ustnie

swoich

oczekiwań

związanych

ze

śmiercią. Nikt też znając prawo wojenne, nie wyobrażał sobie,
że nie zostanie pochowany w Ojczyźnie, co gwarantuje to
prawo”.
Mając to na uwadze, część rodzin katyńskich występuje z
roszczeniami obywatelskimi o doprowadzenie przez Władze
Rzeczypospolitej

do

sprowadzenia

szczątków

zbrodni

katyńskiej z Katynia, Miednoje i Charkowa do ojczyzny.
W folderze wydanym na okoliczność konferencji „Katyń w
myślach i w sercu” , która miała miejsce 16 maja w Muzeum
Katyńskim w Warszawie, czytamy: „ Rodziny Ofiar, sukcesorzy
prawni zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze z
obozów Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, na których
dokonano zbrodni wojennej na stalinowski rozkaz z 5 marca
1940 roku, działając w oparciu o przysługujące i niezbywalne
prawo pochowania zwłok – wraz z prawem do ekshumacji oraz
prawnym obowiązkiem do sprawowania kultu zmarłych – osób
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najbliższych,

dążą

do

prawnego,

rodzinnego

i

chrześcijańskiego zakończenia faktu tej zbrodni”.
Jednocześnie

rodziny

Ofiar

informują

o

bulwersujących

faktach, o których na ogół Polacy nie wiedzą: „Prowadzone
przez Polskę prace archeologiczne doprowadziły, w myśl
obcego

kulturowo

i

religijnie

nakazu,

do

pozostawienia

szczątków w miejscu zbrodni. Zostały one wydobyte w sposób
przeczący światowym zasadom prac archeologicznych, włożone
do „śmieciowych” worów bez jakichkolwiek zabezpieczeń, a
następnie ponownie wrzucone do dołów śmierci z 1940 roku,
tak w Charkowie, jak i w Miednoje.”
A zatem dokonano chwilowej ekshumacji szczątków z dołów
śmierci, a następnie z powrotem tam je zdeponowano w
workach na śmieci.
Te

rodziny

Muzeum

stanowczo

Katyńskim,

argumentują:„Żadne
malutkie

pomniczki

eksponaty

w

rozsiane

po

miasteczkach czy napisane na ten temat książki, nie załatwiają
najistotniejszej sprawy – pogrzebania doczesnych szczątków.
Taki właśnie nakaz wiary, który nie został dotąd zrealizowany,
ciąży i spoczywa na Rzeczypospolitej”.
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Oraz:„Są

dowody

zbrodni,

są

Porozumienia,

Umowy

i

Konwencje, czas na ekshumację i sprowadzenie szczątków
zwłok Ofiar zbrodni katyńskiej z Katynia, Miednoje i Charkowa
w celu pochowanych w ziemi ojczystej”
Artykuł 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci
ofiar wojen i represji, sporządzonej w Krakowie dnia 22 lutego
1994 r. mówi: „Ekshumacja szczątków zwłok żołnierzy i osób
cywilnych w celu identyfikacji pochowanych lub przekazania
ich do pochowania w ojczyźnie będzie prowadzona wyłącznie
na prośbę zainteresowanej Strony i za zgodą Strony, na której
terytorium państwowym one spoczywają.”
A zatem brano pod uwagę możliwość pochowania zwłok ofiar
katyńskich w ojczyźnie po ekshumacji, a nie pozostawienie ich
na miejscu zbrodni, na nieludzkiej ziemi. W 1996 roku powstał
nawet projekt utworzenia w dolnym kościele Świętego Krzyża
w

Warszawie

Narodowego

Sanktuarium

Katyńskiego,

z

uznaniem pobłogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II
„... trzeba żywić nadzieję, że Sanktuarium Katyńskie, jako
miejsce modlitewnej zadumy i niegasnącej pamięci o tych
bolesnych dniach, stanie się ośrodkiem kształtowania sumień

183

w oparciu o świadectwo wierności, jakie dali pomordowani
synowie Narodu polskiego…
Następnie w 2011 roku Metropolita Warszawski ks. Kazimierz
Kardynał Nycz ustanowił w dolnej Bazylice Świętego Krzyża na
Trakcie Królewskim Sanktuarium Katyńskie w Warszawie.
W wyniku umów z władzami rosyjskimi i ukraińskimi doszło do
budowy

polskich

cmentarzy

wojennych

w

Charkowie

–

Piatichatkach, Katyniu, Miednoje [2000] i Kijowie-Bykowni
[2012], jako miejsc pochówku polskich jeńców wojennych
rozstrzelanych wiosną 1940 roku przez NKWD. Ale do dziś nie
zlokalizowano miejsca pochówku prawie 4 tysięcy ofiar i z tzw.
„listy białoruskiej”.
Witomiła Wołk-Jezierska, córka zamordowanego w Katyniu por.
art. Wincentego Wołka, oficera 10 Pułku Artylerii Ciężkiej w
Pikulicach – Przemyślu, uważa, że „Tam nie ma grobów, są
doły

śmierci.

Pamiętając

o

historii,

nie mamy

żadnych

gwarancji, że cmentarze w Rosji i na Ukrainie nie zostaną w
przyszłości zniszczone, albo zlikwidowane.”
Jest

ona

artystą

plastykiem,

Warszawskiej Rodziny Katyńskiej,
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twórcą

projektu

sztandaru

była jedną z 13 krewnych Ofiar Katyńskich wnoszących Skargę
katyńską do Trybunału w Strasburgu. Należy do coraz większej
grupy

krewnych

ofiar

zabiegających

o

sprowadzenie

doczesnych szczątków Ofiar Zbrodni Katyńskiej do Ojczyzny,
argumentując:
„Cmentarz w Polsce położy kres zamiarowi Stalina, aby zatrzeć
historię zamordowanych ludzi. Tylko w kraju mogą liczyć na
godny pochówek. Na Wschodzie powinny zostać jedynie
symboliczne miejsca pamięci.”
Krzysztof

Tomaszewski,

wnuk

Szymona

Tomaszewskiego,

oficera policji zamordowanego w Twerze [obecnie w dołach
śmierci w Miednoje] na konferencji w muzeum katyńskich
zaprezentował Listę udokumentowaną w latach 1994-2005
oryginałami podpisów osób zabiegających o sprowadzenie
doczesnych szczątków ofiar zbrodni Katyńskiej na cmentarz w
Ojczyźnie liczącą 1017 podpisów
Na sprowadzenie szczątków Ofiar Zbrodni Katyńskiej do Polski
czeka więc niemałe grono krewnych.
Rozdarcie Rodzin Katyńskich
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W przemówieniu Prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich
Izabelli Sariusz-Skąpskiej w Kijowie-Bykowni 22 października
2017, znalazły się słowa zdumiewające i wręcz obraźliwe dla
takich działań:
„Niestety, odlane w żeliwie i wykute w kamieniu słowa z
katyńskich nekropolii muszą bronić tych miejsc także przed
słowami głupoty i bezmyślności. Odradza się podła idea, aby
Polskie Cmentarze Wojenne, gdzie spoczęły Ofiary Zbrodni
Katyńskiej zniszczyć, a to, co jeszcze zostało w ziemi,
przenieść do kraju. Tutaj, w Bykowni, w imieniu rodzin
zebranych w ogólnopolskiej Federacji Rodzin Katyńskich, mam
obowiązek powiedzieć z całą mocą: nigdy nie dopuścimy do
zacierania śladów zbrodni! „
A w liście otwartym z dnia 10 maja 2016 Federacji Rodzin
Katyńskich,

czytamy

nie

mniej

zdumiewającą

argumentację:„Udzielanie jakiejkolwiek instytucji prawa do
ekshumowania

grobów

naszych

Bliskich

oznaczałoby

możliwość ponownego zbezczeszczenia Ich szczątków, jakiego
wcześniej dokonywali sowieccy barbarzyńcy. Demagogiczny
apel o „przenoszenie” do Polski katyńskich nekropolii to
zarazem wezwanie do niszczenia dowodów Zbrodni Katyńskiej
tam, na miejscu. Dzięki temu po latach niechętni prawdzie
pseudonaukowcy

uzyskaliby
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argument,

że

ten

bezprecedensowy mord na polskich jeńcach wojny 1939 nigdy
się nie wydarzył!„
Widać rozdarcie Rodzin Katyńskich i ostry spór odnośnie
dalszych losów szczątków Ofiar Katyńskich.
Władze Państwa Polskiego stoją w tym sporze raczej po stronie
Federacji Rodzin Katyńskich i nigdy nie występowały do władz
Rosji, czy Ukrainy o sprowadzenie szczątków ofiar katyńskich,
choć możliwość takiego rozwiązania zakładały umowy 1994 r.
Jedynie Jarosław Kaczyński w relacjach z rodzinami katyńskimi
wyraził zdanie, że ofiary zbrodni katyńskiej winny spocząć na
Polskiej

ziemi,

aby

ich

groby

nie

były

przedmiotem

politycznych gier Rosji.
Żołnierze Wyklęci – tak, Ofiary Katyńskie – nie ?
W ostatnich latach ekipy IPN pod kierunkiem prof. Szwagrzyka
przeszukują miejsca zbrodni komunistycznych na żołnierzach
podziemia niepodległościowego.
Prof. Szwagrzyk zapowiada, że nie spocznie dopóki wszystkie
szczątki

Żołnierzy

Wyklętych
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nie

zostaną

wydobyte

i

pochowane po chrześcijańsku w grobach, a nie bezczeszczone
w „dołach niepamięci”.
Co pewien czas dokonuje się pochówku zidentyfikowanych
szczątków, czy to w Panteonie na Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach [ jeszcze nie ukończonym] , czy w innych grobach,
na innych cmentarzach. Wola rodzin jest decydująca, Np.
szczątki

majora

Zygmunta

Szendzielarza

odnalezione

na

Łączce spoczęły nie w Panteonie. lecz w w grobie rodzinnym.
W Krakowie czekają na chrześcijański pochówek ekshumowane
na

cmentarzu

Władysława

Rakowickim

Gurgacza,

(ul.

Prandoty)

zamordowanego

w

szczątki

ks.

więzieniu

na

Montelupich.
Nie pojawiają się argumentów, że ekshumacja szczątków,
wydobywanie
niepamięci,

ich

z

dołów,

prowadzi

komunistycznych

do
i

gdzie

miały

zacierania

pozostawać

dowodów

ponownego

w

zbrodni

bezczeszczenia

pomordowanych.
Na miejscach zbrodni odsłania się tablice pamięci, ale szczątki
grzebie się po chrześcijańsku w grobach, a nie pozostawia w
dołach, tam gdzie zamordowani byli wrzucani.
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Identyfikacja wszystkich szczątków Żołnierzy Wyklętych nie
jest możliwa, ale jednak nie wysuwa się takich argumentów
jak w przypadku Ofiar Katyńskich, że skoro jednoznaczna
identyfikacja osób w mogiłach zbiorowych jest bardzo trudna i
nie wszyscy zostaną zidentyfikowani, to ich ekshumacja i
sprowadzenie do Polski jest niemożliwe.
Widać

jawną

sprzeczność

oficjalnego

postępowania

i

argumentacji wobec szczątków Żołnierzy Wyklętych i Ofiar
Katyńskich. Co więcej szczątki Żołnierzy Wyklętych przed
ekshumacją na ogół spoczywają w ojczyźnie, a szczątki
Katyńskie na nieludzkiej ziemi.
Cywilizacyjne dylematy
Trzeba przypomnieć, że po katastrofie smoleńskiej też były
pomysły pochowania szczątków ofiar w jednej zbiorowej
mogile i to na miejscu katastrofy, jednak takiego pomysłu nie
zrealizowano.
przeciwko

Ekshumacja

której

też

szczątków

były

głosy

ofiar

protestów

katastrofy,
[

m.

in.

przewodniczącej Federacji Rodzin Katyńskich] przyniosła wiele
dowodów profanacji szczątków przez stronę rosyjską.
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Poprzez

sprowadzenie

szczątków

ofiar

katastrofy

i

ich

pochowanie w grobach, nie zlikwidowano dowodów katastrofy,
tak jak sprowadzenie szczątków samolotu też by takiego
dowodu nie zlikwidowało, wręcz przeciwnie. Jego zbadanie na
miejscu w Polsce dawałoby większe szanse na wyjaśnienie
przyczyn katastrofy, gdy pozostawianie wraku na miejscu
katastrofy takiej możliwości nie daje, a dowody są niszczone.
Jasne, że ew. powrót szczątków Ofiar Katyńskich to trudne
przedsięwzięcie, ale jest możliwe. Zasłanianie się brakiem
zgody strony rosyjskiej jest nieuzasadnione, gdyż strona
Polska o takie przeniesienie w ogóle nie wystąpiła, choć
umowa na to zezwala !
Sprowadzenie
profanacji,

szczątków

lecz

katyńskich

spełnienie

nie

stanowiłoby

chrześcijańskiego

ich

obowiązku

pochowania w grobach, zgodnie z wolą niemałej części rodzin
katyńskich, które nie powinny być wyszydzane, wyśmiewane
przez innych członków rodzin katyńskich – zwolenników ich
pozostawienia, tam

gdzie zostały

wrzucone do

dołów i

profanowane, także wiele lat po zbrodni, właśnie dla zatarcia
śladów zbrodni. Niestety profanacje miały miejsce także
podczas prowadzenia prac archeologicznych przez stronę
polską.
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Wśród

Rodzin

Katyńskich

trwa

walka

o

ofiary

zbrodni

katyńskiej i to w sytuacji, kiedy to strona rosyjska jest tą,
która gra politycznie do dnia dzisiejszego zbrodnią katyńską i
nie daje gwarancji, że cmentarze w przyszłości nie zostaną
sprofanowane czy wręcz zniszczone.
Sprawa

powrotu

Ofiar

Zbrodni

Katyńskiej

wymaga

merytorycznej dyskusji, a nie obrzucania licznych rodzin
katyńskich zarzutami o niecne zamiary niszczenia dowodów
zbrodni.
Polska jest krajem, jak się podkreśla, cywilizacji łacińskiej
gdzie szczątki zmarłych traktuje się inaczej niż w krajach
cywilizacji turańskiej. Niestety żyjemy w czasach wskazujących
na upadek naszej cywilizacji, czego sytuacja wokół Ofiar
Zbrodni Katyńskiej może być jednym z dowodów.
[dokumentacja materiałów z konferencji w Muzeum Katyńskim
znajduje się pod adresem
https://jwfotowideo.wordpress.com/2019/05/21/katyn-wmyslach-i-w-sercu/]

Tekst opublikowany w Kurierze WNET, czerwiec 2019 r.
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Lista udokumentowana w latach 1994-2005 oryginałami
podpisów Osób zabiegających o sprowadzenie doczesnych
szczątków ofiar zbrodni katyńskiej na cmentarz w Ojczyźnie.

Adamczewski Wojciech • Adamczyk Ryszard • Adamiak Janina
• Adamski Józef • Albui Grażyna • Aleksandrowicz Elżbieta •
Aleksandrowicz Maria • Anders R. Irena • Andrzejewska Lidia •
Angelina Maria • Anto Maria • Anton Maja • Antosiewicz Marian
• Antuch M. • Araszewska Barbara • Arska Krystyna • Ath
Przemysław • Balińska Marta • Banaszak Teresa • Banaszek
Halina • Banaszewski Igor • Baranowicz Zofia • Barcicka
Janina • Barczuk Barbara • Baryga Anna • Baryła Grzegorz •
Bazylewska Halina • Bąk Bogdan • Bąk Janina • Bąk Krystyna
• Bednarkiewicz Maciej • Benbenek Maria • Benkiewicz Robert
• Bernacki Zygmunt • Bernadzka Wiesława • Białowiejska T. •
Biczak Ludwik • Biczak Marianna • Biedrzycki Janusz • Bieki
Czesław • Bieńczak Hipolit • Biernacka Zofia • Biernacki Józef
• Biesu rek Zofia • Blacharz Bogumiła • Blicharska Maria •
Blicharska Urszula • Blicharski Andrzej • Bobrowicz Jerzy •
Bochniewicz Aniela • Boczek • Bogdanowska Katarzyna •
Boguszewski Zbigniew • Bojarski Wacław • Bolesta Henryk •
Bolkowska

Oleksiuk

Katarzyna
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•

Boratyńska

Dorota

•

Borkiewicz Zofia • Boryga Anna • Borzym Barbara • Bożek
Kazimierz • Bóte Barbara • Brańka Teresa • Braun Celina •
Brodecki Stanisław • Brożek Jan • Brulińska Sabina •
Brusikiewicz-Koper Danuta • Brzostkowska Teresa • Bucholc
Julia • Buczyńska Krystyna • Budzisz Krzyżanowska Teresa •
Budzyńska Krystyna • Budzyński Wiesław • Burnatowicz
Wojciech • Cedar Dale • Cedrońska Dominika • Cedrońska
Dorota • Cedrońska Glinka Karolina • Cedroński Michał •
Chawłowski Zenon • Chełkowska K. • Chełkowska Maria •
Chełkowski A. • Chmielewska Urszula • Chmielewski Dariusz •
Chońska Elżbieta • Chotkowska K. • Chrostowska Beata •
Chrostowska Danuta • Chrostowska Irena • Chrostowski
Tadeusz • Chrząszcz Maria • Chudola Sylwester • Cichy Alicja •
Cichy Wiesław • Cierniak Morgensztern Krystyna • Cieśla
Danuta • Cieśla Jadwiga • Cieśla Joanna • Cieśla Leszek •
Cieśla Maria • Ciok Barbara • Cudna Agnieszka • Cupryjak
Wacław • Cuśla Joanna • Cybulski Stanisław • Czajka Grażyna
• Czarnecka Helena • Czarnecka J.D. • Czarska Lidia • Czarska
Sosińska Beata • Czarska Toczowicz Monika • Czarski Janusz •
Czeranowski Feliks • Czerwińska Barbara • Czetwertyńska Ewa
• Dalba Leszek • Dale Cedar • Daniewska Magda • Daniewska
Stefania • Danisiewicz Maria • Danowska Edyta • Danowska
Wiesława • Danowski Józef • Danowski Krzysztof • Dąbkowska
Jadwiga • Dąbrowska Jolanta • Dembińska Wiesława •
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Dembiński Janusz • Dembowska Bogna • Deresz Paweł •
Derkacz Urszula • Diatłowicka Maria • Diduszko Stanisław •
Dmochowska Cynthia • Domagała Jadwiga • Domagańcz
Barbara • Domanowski Ryszard • Domaszewicz Lechomir •
Domurat Janusz • Domurat Lucyna • Doroszkiewicz Czesław •
Doroszkiewicz Małgorzata • Dowgiałło Regina • Dropiewicz
Krystyna • Drozdek Zdzisław • Drozdek Zofia • Dudata Inga •
Dudzińska Barbara • Duralewicz Piotr • Dworzańska Bożena •
Dymowski Jerzy • Dyner Eugenia • Dzierzpawski Sergiusz •
Dziewiakowska Maria • Eichelberger Wojciech • Erchard
Gustaw • Erchard Irena • Erchard Lucyna • Erchard Wojciech •
Fernandez Teodozja • Fetter Józefa • Figlant Krystyna •
Fijałkowska Krystyna • Fijałkowski Henryk • Fitas Leokadia •
Frankowska Eugenia • Frankowski Kazimierz • Freluk Janina •
Frenszkowska Elżbieta • Fuks E. • Gagucka Bożena • Gaj
Stanisław

•

Gajdamowicz

B.

•

Gajdamowicz

Mariusz

•

Gajdamowicz Mariusz • Galas Janina • Galas Stefan •
Garstecka Kulka Julia • Gawkowska Krystyna • Gawkowski
Rajmund • Gawlik Irena • Gawor Rajmund • Gawrońska
Kubisiak Zofia • Gąsior Ireneusz • Giero Lubowicka Helena •
Gierszewska Magdalena • Gierwat Elżbieta • Glinka Marcin •
Glinka

Zofia

•

Głodzicki

Wiesław

•

Głogowska

M.M.

•

Gogolewska Małgorzata • Gogolewska Teresa • Gogolewski B.
• Gojdacki Artur • Gołąb Jan • Gostkowska Ewa • Góral Jolanta
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• Górnikiewicz Jolanta • Górska Irena • Górska Teresa • Górski
Henryk • Górski Jacek • Grabczewska Jadwiga • Grabowiecka
Janina • Grabowska Janina • Grabowski Stanisław • Graffitein
Izabella • Grenach Jacek • Grocholska Zanussi Elżbieta •
Grodzicki Wiesława • Gromer Halina • Gromer Jerzy • Grop
Zbigniew

•

Grzybowska

Gryzą
Elżbieta

Stanisław
•

•

Guralewicz

Grzebała
Piotr

•

Agnieszka

•

Guttakowska

Błażewicz Janina • Guzińska Blanka • Hajnysz Zbigniew •
Halfaere Maryla • Haluta M. • Hanake T. • Hartwig Julia •
Heidelberger Nathalie • Heluchager Małgorzata • Heninger
Felicjen • Heninger Alice • Heninger Estelle • Heninger Łukasz
• Heninger Margot • Heninger Piotr • Heninger Sarah •
Heninger Tomas • Hildebrandt Zbigniew • Hiller Maria •
Hryniewiecki Maksymilian • Huczyński Antoni • Hylik Marcin •
Iwanicka Krystyna • Izdebska Aleksandra • Jacińska Ryszarda
• Jackiewicz Beata • Jacyna Norkiewicz Krystyna • Jacyna
Rafał • Jadwintowska Bronisława • Jalis Ewa • Jangowicz
Michał • Janiszowska J. • Jankowska Halina • Jankowski
Henryk • Janowiec Jerzy Roman • Janowska Zabłocka Alina •
Janus Ewa • Janusik T. • Jarka Helena • Jarlińska Maria •
Jaroszewicz Edward • Jaroszewicz Janina • Jaroszewicz Józef •
Jaskułowska Małgorzata • Jaworek Teresa • Jaworski Andrzej •
Jedynak Tadeusz • Jeliński Marek • Jezierska Justyna Ojcumiła
• Jezierski Andrzej • Juga Marcin • Juralewicz Janina •
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Juralewicz Wiesław Tadeusz • Juralewicz Zbigniew • Jurenda
Zofia • Jurliński Jacek • Kaczmarek Aleksander • Kaczmarek
Edyta

•

Kaczmarek

Seweryn

•

Kaczmarek

Teresa

•

Kaczorowski Jan • Kajdas Kazimierz • Kalbarczyk Elżbieta •
Kaliński Arkadiusz • Kalnicka Gabriela • Kalniewicz Lech •
Kamieniecka D. • Kamieniecka Z. • Kamieńska T. • Kamińska
K. • Kamiński Aleksander • Kamiński Antoni • Kamiński D.T. •
Kamiński Franciszek • Kancelarczyk Elżbieta • Kania Barbara •
Kania Urszula • Kania Zdzisław • Kapusta Stanisław •
Karaszewska Barbara • Karaszewski Bogumił • Karkusiński
Mirosław • Karłowicz Wacław ks. • Karwowski Bernard •
Karwowski Jerzy • Kasprowicz Anna • Kasprowicz Stanisław •
Kawczyński Zygmunt • Kazimierek Seweryn • Kazimierski Józef
• Kądzioła Anna • Kędzierska Gabriela • Kędzierska Maria •
Kiedrowski Witold ks. • Kiełbowicz Barbara • Kiełbowicz Jan •
Kiełbowicz Janusz • Kiełbowicz Mateusz • Kiełbowicz Zofia •
Kierzkowski Maciej • Kieżel Henryk • Kiljańska Urszula •
Kinczyk

Krystyna

•

Kindler

Joanna

•

Kisiel

Czesław

•

Kisielewski Tadeusz • Klamer-Śniadowska Magdalena • Klee
Jolanta • Kleintz Danuta • Klekotko Wiesława • Klimczak
Gabriela • Klimkiewicz Zofia • Kluska Elżbieta • Kłosowska
Wiesława • Kmita Czesława • Kobordo Tadeusz • Kociłowicz
Teresa • Kokornalczyk Maria • Kokutnicki Wojciech • Kolentarz
Alicja

•

Kołaczkowska

Maria
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•

Kołaczkowski

Tadeusz

•

Kołakowska Irena • Kołakowska Maria • Kołakowska Regina •
Kołakowska Zofia • Kołakowski Andrzej • Kołakowski H. •
Kołakowski Jan • Kołakowski Mieczysław • Kołodziejski T. •
Komorowska Maja • Komorowska Monika • Komorzycka Ewa •
Kondracka Eleonora • Kondracka Urszula • Kondracki Andrzej •
Kondracki Sławomir • Konopka Eugeniusz • Konopka Paweł •
Konopka Tadeusz • Konopko Bogumiła • Konopko Wiesława •
Kopczyńska Hanna • Kopczyński Tadeusz • Korzeniowska
Wanda • Kosińska Mirosława • Kosysz Zdzisław • Kotenfer
Alicja

•

Kowalczyk

Marianna

•

Kowalewska

Krystyna

•

Kowalewski Krzysztof • Kowalewski Zbigniew • Kowalska Anna
• Kowalska Wiesława • Kowalski Gerard • Kozłowska Anna •
Kozłowska J. • Kozłowska Zofia • Kozłowski Bogdan •
Kozłowski

Jan

•

Kozłowski

Wiktor

•

Krajewska

Ewa

•

Krasiczyńska Maria • Krasiczyński Waldemar • Krasiński Janusz
• Krasowski Marek • Krassowska Elżbieta • Krassowska Klee
Agnieszka

•

Krassowski

Andrzej

•

Krassowski

Paweł

•

Kraszeski Zbigniew • Kraszkowska Aleksandra • Kraus Beata •
Kreft Danuta • Kreft Henryk • Król Teresa • Kruczyk Krystyna •
Kruk Anna • Kruk Maria • Kruk Zygmunt • Kruszewska
Agnieszka • Krynicka Anna • Krzyczkowska Katarzyna •
Krzyszkowiak J. • Krzyszkowiak Krystyna • Krzyszkowiak
Zdzisław • Książek Zygmunt „Kniaź” • Kubiak Marta • Kubiak
Piotr • Kubiak Władysław • Kubisiak Lech • Kubisiak P. •
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Kucharska Małgorzata • Kucówna Zofia • Kudlicki Łukasz •
Kulczycki

Bruno

•

Kulka

Grzegorz

•

Kulka

Helena

•

Kułakowska-Brobec Renata • Kunita Czesława • Kur Grzegorz •
Kur Sława • Kurczyk Krystyna • Kurylewicz Andrzej •
Kuszelewska Zofia • Kuszelewski Andrzej • Kuszyńska Anna •
Kużnicka Teresa • Kwiatkowska Anna • Kwiatkowska Dorota •
Kwiatkowska Zofia • Kwiatkowski Krzysztof • Kwintowska
Bronisława

•

Lada

Wojciech

•

Ladeczkowska

Iwona

•

Ladeczkowski Grzegorz • Lalicka Wanda • Latoś Henryk • Latoś
Krystyna

•

Lekmann

Krystyna

•

Lenkiewicz

Barbara

•

Lenkiewicz Edward • Lenkiewicz Tomasz • Leszczyńska Halina
• Lewicka Monika • Lewicki Jakub • Lewicki Ryszard • Lewicki
Stanisław • Lichnowska Zofia • Lieta Barbara • Liperski O. •
Lipska Aleksandra • Lipska Hanna • Lipska Maria • Lipski Jerzy
• Lipski Zygmunt • Lityński Sławomir • Lupniecki Zdzisław •
Łodzińska Barbara • Łodzińska Janina • Łodziński Hubert •
Łodziński J. • Łodziński Jacek • Łodziński Piotr • Łodziński
Tadeusz • Łokuciewska Zdanowicz Danuta • Łopatkowicz
Krystyna • Łopatto Janusz • Łubowicz Agnieszka • Łucewicz
Janina

•

Łukaszewicz

Iwona

•

Łukaszewicz

Leonard

•

Łukaszewicz Maria • Łukaszewicz Wojciech • Łuta Barbara •
Madejska Elżbieta • Madejska Eugenia • Madejska Małgorzata
• Majcher Barbara • Majewska Bożena • Majewska Jadwiga •
Majewski Mariusz • Majewski Waldemar • Majewski Zdzisław •

198

Majhofer Waldemar • Malesa Anna • Malesa Marek • Maleso
Bożena • Malewicz Jerzy Karol • Malewicz Piotr • Malicka Anna
• Malinakova Nosal Lada • Malinowski Marek • Malinowski
Stanisław • Malinowski Wiesław • Markowski Jerzy • Markwart
Marek • Matusiak Stanisław • Matysik Barbara • Mazur Anna •
Mazur Janina • Melak Andrzej • Melak Arkadiusz • Melak
Stefan • Miałan Lidia • Miałasz Marcin • Miazga Józef • Miazga
Stanisława • Micał Julian • Micał Regina • Michalak Stanisław •
Michalczyk Bogumiła • Michalski Zenon Janusz • Miczyński W.
R.

•

Miedziankowski

Ignacy

•

Mierzejewska

Teresa

•

Mieszczankowska Krystyna • Mieszczankowska Nowicka Hanna
• Mikołajczyk Ewa • Milewska Celina • Milewska Danuta •
Milewska Małgorzata • Milewska Marianna • Milewska Teodozja
• Milewska Wiesława • Milewski Hygin • Milewski Leszek •
Milewski Waldemar • Milewski Włodzimierz • Milewski Zygmunt
• Miłaszewski Sławomir • Mirzyński W. R. • Młudzik Mieczysław
• Moch Jan • Molak Krystyna • Molesa Marek • Molga Stefania
• Molska Anna • Monastari Sylwia • Monczulewicz Tadeusz •
Morawska Danuta • Morawska Joanna • Morawska Marta •
Morawski Leszek • Morawski Ludwik • Morawski Tomasz •
Morawski Zbigniew • Morgensztern Janusz • Moszer Elżbieta •
Moszow

Maria

•

Motylewski

J.

•

Mówiński

Mirosław

•

Mroczkowska Alicja • Mroczkowski Wiesław • Mroczyński
Leszek • Mularczyk Andrzej • Mulinowska Krystyna • Myszka
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Anna • Myślicka Stefania • Najda Elżbieta • Najda Krzysztof •
Najda Wiesława • Najda Witold • Nakowiecznik Wojciech •
Narkiewicz Olga • Narożniak Teresa • Nawrocka Maria •
Naziębło Edyta Małgorzata • Naziębło H. • Naziębło K. •
Nestarowicz

Marcin

Włodzimierz

•

• Nestarowicz Stefan

Neuman

Apolonia

•

•

Nestarowicz

Nieborek

Regina

•

Niedźwiecki Ignacy • Niedźwiecki Jerzy • Niemojewska Wanda
•

Niepaniak

Irena

•

Niesiołowski

Stefan

Konstanty

•

Niewiadomska K. • Niklewska Maria • Nita Antoni • Nita Teresa
• Nitecka Krystyna • Nitecki Marian • Nodi Dominika • Nojak
Maria • Nokenk Siocha Halina • Norkiewicz Olga • Nosal
Marian • Ogródek Barbara • Okienkowa Krystyna • Okła
Krystyna • Okunko Jerzy • Olawshy Rita • Olbrysz Ewa •
Olbrysz Zbysław • Olbysz Waldemar • Olcha Danuta • Oleksiak
Małgorzata • Olichocki Stanisław • Olszewska Zofia • Olszyna
Danuta • Orsik Janusz • Orsini Dale Julia • Osiecka Ewa •
Osowski Jan • Ostas Maria • Pachowska Barbara • Pachowski
Jan • Pająk Maria • Pałaszyńska Janina • Pantoła Michał •
Pantoła Wojciech • Pantoła Zofia • Parafiańczyk Anna • Pavena
Elina • Pawelec Jerzy • Pawłowicz Anna • Pawłowicz Wanda •
Pawłowski Albin • Pawłowski Tomasz • Pekota Bronisław • Pella
Urszula • Pelunkiewicz Piotr • Penderecki Krzysztof • Peszko
Ilona • Peszko Irena • Peszko Maja • Petrycka Grażyna •
Pędzikiewicz Joanna • Pęszko Luiza • Pęszko Sławomir •
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Piasecka Hanna • Piasecka Jadwiga • Piątkowski Wiesław •
Piechocka Alicja • Piestrzeniewicz Agnieszka • Piestrzeniewicz
Hanna • Piestrzeniewicz Zdzisław • Pietrzycki Tadeusz •
Piotrowska Jolanta • Piotrowska Teresa • Piotrowski Bogdan •
Piotrowski Zbyszko • Płomińska Sylwia • Pniewski Kazimierz •
Polara Krzysztof • Polkowicz Andrzej • Pomorska Zofia •
Pomorski J. • Pomorski Janusz • Poniut Adam • Porucznik Anna
• Porucznik Joanna • Porzecińska Hanna • Pretzel Danuta •
Pretzel Joanna • Proczyk Stefania • Prokop Krystyna •
Prokopowicz Irmina • Prokopowicz Katarzyna • Prokopowicz
Lipnicka Helena • Pruski Andrzej • Przekopowicz Katarzyna •
Ptaszyńska Anna • Pustota Mirosław • Putowska J. • Putowski
T. • Pyza Kazimierz • Racławska Anna • Raczyński Kazimierz •
Radziwinowicz E. • Radziwinowicz Zbigniew • Rajce Jerzy •
Rakla Zdzisław • Rakowska Alicja • Rakowska Cecylia •
Rakowski Radosław • Raksimowicz Helena • Raniszewski Jerzy
• Raniszewski Jurek • Rażak Kazimierz • Rek Maria • Repińska
K. • Rękawek Jerzy • Riomecka Anna • Riwerska Barbara •
Riwerska Ewa • Riwerski Włodzimierz • Rodowicz Agnieszka •
Rodowicz Anna • Rodowicz Antoni • Rodowicz Barbara •
Rodowicz Dominik • Rodowicz Dorota Joanna • Rodowicz
Franciszek • Rodowicz Jakub • Rodowicz Jan • Rodowicz Jan
Daniel • Rodowicz Janek • Rodowicz Julia • Rodowicz
Katarzyna • Rodowicz Krystyna • Rodowicz Leonarda •
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Rodowicz Maciej • Rodowicz Maciek • Rodowicz Małgorzata •
Rodowicz Maria • Rodowicz Marysia • Rodowicz Mateusz •
Rodowicz Mateuszek • Rodowicz Nawena • Rodowicz Orsini
Anna • Rodowicz Piotr • Rodowicz Ptaszyńska Iza • Rodowicz
Sala

Helena

•

Rodowicz

Soroka

Katarzyna

•

Rodowicz

Stanisław Ignacy • Rodowicz Tomasz • Rodowicz Urszula •
Rodowicz Wanda • Rodowicz Weronika • Rodowicz Władysław •
Rodowicz Wojciech • Rodowicz Zofia • Rokicka Agnieszka •
Roksimowicz Helena • Romanowski Krzysztof • Romańczuk
Alina • Różewicz C. • Rudzis Barbara • Rulski Stefan •
Rumaniak C. • Ruszczyński Apard • Ruszpel Jadwiga • Ruszpel
Maria • Ruszpel Przemysław • Rutkiewicz Regina • Rutkowska
Anna • Rutkowska Ludmiła • Rutkowski Dariusz • Rymsza
Stefania • Rzemt Ewa • Rzepińska K. • Rzepińska Małgorzata •
Rzucidło Lubomira • Sajena Mazllum • Saks Małgorzata • Sala
Józef • Sala Marek • Salis Ewa • Samulewicz Krystyna •
Sankowska

Stefania

•

Santularia

Elżbieta

•

Santularia

Fernandez Natalia • Santularia Miguel • Sapała Małgorzata •
Sarosiek Mieczysław • Schoier Doritta • Sedlaczek Lech •
Sejdel Surka Irena • Sidorowicz Ireneusz • Sienkiewicz Konrad
•

Skarżyńska

Teresa

•

Skonieczny

Marek

•

Skopińska

Agnieszka • Skrobut Ewa • Skrobut Kazimierz • Skubis Ewa •
Sławiar Stanisław • Sławińska Justyna • Smolińska Barbara •
Smolińska G. • Smoliński Michał • Smuk Ewa • Smuk Jadwiga
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• Smuk Krzysztof • Smuk Maciej • Smuk Mieczysław • Smuk
Wojciech • Snarska Irena • Sobkiewicz Wiesław • Sobkiewicz
Zofia • Sobolewska Irena • Sobotko Andrzej • Sobótko Józefa
• Sochacka Janina • Soczewka Anna • Sokalski Zygmunt •
Sokół Arkadiusz • Sokół Halina • Soliman Magdalena • Somsel
Henryk • Sosińska Mirosława • Spotkar F. • Stachyra Danuta •
Staręga Piasek Joanna • Starnawska Halina • Starostecka
Danuta • Starszewska Krystyna • Staszków Halina • Stawiar
Stanisław • Stec Janina • Stefaniak Irena • Stelmaszcyk
Zbigniew • Stelmaszczyk-Kupińska Wiesława • Stoch Hanna •
Stoch Wiesław • Stocki Jerzy • Strusińska Wiesława •
Strzałkowski

Jerzy • Strzemieczny Robert • Strzesińska

Wiesława • Stypińska Agata • Stypińska Diana • Stypińska
Maria • Stypiński Jarosław • Stypiński Piotr • Stypułkowska T.
• Sulkowska Grażyna • Sułkowska-Kraczkiewicz Danuta •
Sworek Regina • Szalsz Irena • Szancer Julian • Szaruga
Leszek • Szaszewska Joanna • Szaszewska Małgorzata •
Szaszewska

Martyna

•

Szaszewski

Maciej

•

Szczepanik

Ryszard • Szczepański E. • Szczepański H. • Szczepański
Zenon • Szczepińska Halina • Szeliga Maria • Szender Dorota •
Szenkiewicz Konrad • Szewczyk Barbara • Szewczyk Jerzy •
Szopińska Halina • Szostak Zofia • Szostodowicz Monika •
Szpryngwald Arkadiusz • Sztreker Anna • Szydłowski Krzysztof
• Szymańska Ewa • Szymańska Hanna • Szymańska Zofia •
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Śląską Mari • Śląski Andrzej • Ślósarczyk Klaudiusz •
Ślósarczyk Sara • Ślósarczyk Zoe • Śniadowski Andrzej •
Święcicka Jadwiga • Święcicka Władysława • Tabor Jolanta •
Tabor

Wojciech

• Tajszerska Barbara •

Talko

Hanna •

Tarasiewicz Wiktor • Tarkowska Felicja • Tarnowska Bożena •
Tarnowska Małgorzata • Tatarczuk Kazimierz • Tomasik Irena •
Tomaszewska Helena • Tomaszewski Artur • Tomaszewski
Krzysztof • Tomaszewska Joanna • Tomaszewski Szymon •
Tomaszewska Zuzanna • Tomaszewski M. • Tomaszewski
Stanisław • Tomaszewski Włodzimierz • Tomaszewski Zdzisław
• Traczydło Agata • Trojanowska Klajnert Ewa • Trybowski
Antoni Stanisław • Tryc Zbysława • Tubylewicz-Workowa
Krystyna • Tumidajska Anna • Turczyn Urszula • Turnogrodzki
Tadeusz • Tuszyński Bogdan • TycJacek • Tyc Marcin •
Ustaszewska Marianna • Utratna Helena • Uziak Marian •
Verdan Daniel • Verdan Eliasz • Verdan Emma • Verdan
Samuel • Wachowicz Barbara • Wahl Damasiewicz Irena •
Wajrał Marian • Walaszewski Ż. E. • Wallasiewicz K. • WarskaKurylewicz Wanda • Wasilewska Halina • Wasilewska Wioletta
• Wasilewski J. • Wasilewski Piotr • Wasilewski Ryszard •
Wasiluk Ewa • Waś Jan • Watteu Irena • Wawrzkiewicz Marek •
Wawrzonek Roman • Wawrzyńczak Ewa • Wawrzyńska Beata •
Wądołowski Stanisław • Weczek Maria • Welzandt Mieczysław •
Wende Edward Joachim • Wenzel Alina • Węgier Katarzyna •
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Wielebnowski D. • Wielebnowski Jacek • Wielebnowski Jerzy •
Wielebnowski

Marek

•

Wielebnowski

R.

•

Wielebnowski

Zbigniew • Wiernicki S. • Wierzbicka Maria • Wilbik Maria •
Wilga Grażyna • Wilowska Alicja • Winiarska Bronisława •
Wisłowski F. • Wiszniewska Celina • Wiszniewska Maria •
Wiszniewski Andrzej • Wiszniewski Tomasz • Wiśniewska
Krystyna Romana • Wiśniewska Romualda • Wiśniewski Jacek
• Wiśniewski Piotr • Włodarczyk Bogdan • Włodarczyk Danuta
• Włodarczyk Maciej • Włodarczyk Maria • Wocieszek A. •
Wodzyńska Teresa • Woinek Barbara • Woinicka Barbara •
Wójcicki Adam • Wójcicki Bogusław • Wojciechowska Teresa •
Wojciechowska Teresa • Wojcieszek A. • Wolak Jerzy • Wolak
Joanna • Wolańska Zofia • Wolański Adam • Wolański Ryszard
• Wolfag Antoni • Wołk Ojcumiła • Wołk-Jezierska Witomiła •
Wołodzka A. M. • Wołyniec Czesława • Worotnicki Tadeusz •
Wośniewska Lidia • Woźniak Barbara • Woźniak Julian •
Wójcicka Teresa • Wrzosek Tadeusz • Wśniewska Barbara •
Wyleżyńska Marianna • Wyleżyński Cezary • Wyrzykowski Jan
• Wysocka Gabriela • Wyszyńska Anna • Zabierowski Jerzy •
Zabłocki Michał • Zabłocki Wojciech • Zaborowska Joanna •
Zacharska Całka Katarzyna • Zaciszna Mirosława • Zaczura Jan
• Zadachowska Iwona • Zadachowski Grzegorz • Zajączkowski
Jacek • Zajączkowski M. • Zalcer Joanna • Zaliński Eugeniusz •
Zambrowicz Zofia • Zan Edward • Zarzycka Małgorzata •
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Zasztoft Ryszard • Zasztoft Tadeusz • Zasztowt Zygmunt •
Zdanowicz Janusz • Zdanowicz Jarosław • Zelcer Joanna •
Zielińska Barbara • Zieliński Stanisław • Zientalska-Drymała
Danuta • Zimny Kazimierz • Złotnicki Zbigniew • Żabicki Jerzy
• Żakowski Jan • Żbikowska Elżbieta • Żernicka Kazimiera •
Żernicka-Krasicka Teresa • Żernicka-Rychlewska Jolanta •
Żmijewska Zofia • Żmuda K. • Żmuda Krystyna • Żochowska
Zofia • Żukowski Jacek • Żylak Andrzej • Żylak Teresa
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W pełni się nie zgadzam ze stanowiskiem
Rzecznika Praw Obywatelskich
i naruszaniem praw autorskich przez TVP
Czerwiec 22, 2019

( zdj. Józef Wieczorek, 27 września 2016 r. –
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/09/28/rozprawaprzeciwko-grupie-noszacej-opaski-bialo-czerwone/]
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♣
W

związku

z

zatrzymaniem

przez

policję

mężczyzny

podejrzewanego o zabójstwo 10-letniej dziewczynki z Mrowin
na Dolnym Śląsku. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar
wydał

19

czerwca

2019

r.

oświadczenie

[https://www.rpo.gov.pl/pl/content/Po-zatrzymaniumezczyzny-podejrzanego-o-zabojstwo-w-mrowinachoswiadczenie-KMPT]

„Nie

były

potrzebne

kajdanki

zespolone

ani

chwyt

obezwładniający. Zatrzymany nie stawiał oporu. Użyte przez
policję środki wydają się w tym przypadku nieproporcjonalne i
mają charakter pokazowy, stanowiący przykład manifestacji
siły państwa wobec jednostki, do którego nie powinno dojść w
demokratycznym państwie prawa…”
Zatrzymany „ został położony na brzuchu, na podłodze, po
czym założono mu kajdanki zespolone na trzymane z tyłu ręce
i na nogi. Z budynku został wyprowadzony boso, w samej
bieliźnie

i

koszulce,

ze

skutymi

rękami

i

nogami.

Funkcjonariusze stosowali chwyt obezwładniający, powodujący,
że zatrzymany szedł mocno pochylony do dołu. Przez cały czas
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doprowadzenia

zatrzymanemu

towarzyszyli

zamaskowani

funkcjonariusze policji.”
W ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur:„….Użyte
przez

policję

środki

wydają

się

w

tym

przypadku

nieproporcjonalne i mają charakter pokazowy, stanowiący
przykład manifestacji siły państwa wobec jednostki, do którego
nie powinno dojść w demokratycznym państwie prawa.
Uzasadnienia nie znajduje też stosowanie po zatrzymaniu
kajdanek

zespolonych

Stosowanie

takich

oraz

chwytu

środków

obezwładniającego.

stanowi

dodatkową,

nieuzasadnioną dolegliwość. Zatrzymany nie stawiał bowiem
oporu, nie był agresywny, zaś doprowadzenia odbywały się w
asyście

licznej

grupy

funkcjonariuszy,

zdolnych

do

odpowiedniej reakcji w przypadku agresji lub próby ucieczki.
W ocenie KMPT zatrzymany mógł zostać doprowadzony na
czynności procesowe bez kajdanek. W przypadku uzasadnionej
konieczności zapobieżenia ucieczce, agresji lub autoagresji,
wystarczającym środkiem wydaje się stosowanie kajdanek
zakładanych na ręce….”
I dalej „.KMPT ma również nadzieję, że opisane wyżej uwagi
staną się przedmiotem refleksji ze strony odpowiednich władz i
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systemowych działań, które nie tylko wyeliminują wskazane
nieprawidłowości, ale przede wszystkim doprowadzą do zmiany
postaw w Policji, w pełni

szanujących

prawa człowieka

….Przemoc wobec osób pozostających pod nadzorem Policji
powinna być postrzegana jako naruszenie praw człowieka oraz
niedopuszczalny brak profesjonalizmu, który ma wpływ na
wizerunek

całej

Policji.

Zmiana

sposobu

myślenia

oraz

działania w Policji powinna rozpocząć się od konkurencyjnego i
rygorystycznego

systemu

selekcji

do

służby

oraz

odpowiedniego wynagrodzenia, które stanowi ważne narzędzie
do

przyciągnięcia

najlepszych

kandydatów

i

utrzymania

wysoce kompetentnego personelu„
21

czerwca

Adam

Bodnar

[RPO]

oświadczył

[https://www.rpo.gov.pl/pl/content/oswiadczenie-rpo-adamabodnara] „ Godności człowieka broniłem i będę bronił bez
względu na okoliczności. Wynika to z mojego konstytucyjnego
i ustawowego obowiązku, ale i wewnętrznego przekonania.”
Natomiast w rozmowie z portalem wPolityce.pl Mikołaj Pawlak,
Rzecznik Praw Dziecka. [https://wpolityce.pl/polityka/451870pawlak-zawsze-bede-bronil-praw-dzieci]powiedział „
…Nie pamiętam, aby Rzecznik Praw Obywatelskich wcześniej
protestował, gdy policjanci wyciągali prosto z łóżek groźnych
bandytów, handlarzy narkotyków, półnagich, bosych, skutych i
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przenoszonych

do

radiowozów.

Ale

może

podejrzany

o

brutalny mord na dziecku w opinii Adama Bodnara ma większe
prawa niż jakiś złodziej.……..gdy pojawia się niebezpieczeństwo
naruszenia praw pokrzywdzonych dzieci, zawsze jestem gotów
bronić tych praw. Od tego jest Rzecznik Praw Dziecka.”
Takie stanowisko podzielam, w pełni nie zgadzając się z
oświadczeniem Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wiadomości TVP poświeciły sprawie zatrzymania mordercy
spory

komentarz

21.06.2019

godz.

19.30

[https://vod.tvp.pl/video/wiadomosci,210620191930,42891050?fbclid=IwAR3ElrFqegVgIdTsC7czC0aZOXqEF3
w70Ik7ftZdI_287OBuZaRjhxbNigM]zamieszczając przy tym [
ok. 21.08 min reakcji TVP]

słynne moje zdjęcie skutego kajdanami Zygmunta Miernika
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prowadzonego

na

rozprawę

sądową

[https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/09/29/czydobra-zmiana-w-policji-i-sadownictwie-zdola-sie-wydostac-zkajdan/ ]

Rzecz jasna, jak to w TVP, źródło zdjęcia jest błędne [ wtórne],
bez

powołania

się

mój

oryginalny

reportaż

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/09/28/rozprawaprzeciwko-grupie-noszacej-opaski-bialo-czerwone/

a

ja

pracujący i po kilkanaście godzin dziennie pro publico bono,
także pokazując patologie sądów i policji – pozostaję bez
gratyfikacji i nawet satysfakcji, a za to przez kilka lat jestem
grillowany w sądach w obecności policji. Podobno moje relacje
negatywnie wpływają na opinie obywateli o pracy organów
sprawiedliwości. Gdyby obywatele nie widzieli jak pracują te
organy byłoby O.K. Po prostu III RP.

Scenę ze skutym kajdanami Zygmuntem Miernikiem 27
września 2016 r., filmowała [obok mnie] też ekipa TVP, ale
widocznie bez takiego

sukcesu, bo

aby pokazać

to co

najważniejsze – kajdanki na nogach Miernika- trzeba było
sięgnąć do mojego zdjęcia, bez pytania się o zgodę i bez
powołania się w emisji na mój materiał.

212

Poszanowanie praw autorskich w III RP jest u nas żadne, i to
dotyczy nie tylko TVP. RPO na ten temat jakoś się nie
wypowiada, tak jakby obywatele [ szczególnie ci bez etatowi]
nie mieli praw autorskich. Czy to jest państwo prawa ?
W obronie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich zabrał
głos

b.

RPO

sam

prof.

Andrzej

Zoll

[https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/451863-szok-zoll-bronibodnara-ws-zabojcy-10-letniej-kristiny]

„W pełni się zgadzam ze stanowiskiem Rzecznika Praw
Obywatelskich”nie wolno się było nad tym człowiekiem znęcać.
Sam sposób założenia kajdanek był elementem wskazującym
na znęcanie się. Wystarczyły kajdanki z tyłu założone na ręce i
on nie miał żadnych możliwości ucieczki -twierdził Zoll”.

Gdy ja broniłem Miernika, skutego także na nogach kajdanami
i te kajdany można rzec jednym zdjęciem i działaniem zdjąłem
mu z nóg prof. UJ – A. Zoll b. RPO – milczał.
Przypomnę – w materiale opublikowanym 29 września 2016
„Czy dobra zmiana w policji i sądownictwie zdoła się wydostać

213

z kajdan ?”
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/09/29/czydobra-zmiana-w-policji-i-sadownictwie-zdola-sie-wydostac-zkajdan/zamieściłem dokumentację zdjęciową skutego
Zygmunta Miernika i pisałem :

„Zawsze sądziłem, że tak zakuwa się zbrodniarzy, groźnych
przestępców,

a

nie

członków

grup

z

biało-czerwonymi

opaskami, śpiewających Rotę, pouczających sędziów, że na
salach sądowych winno być polskie godło, protestujących
przeciwko rażącej niesprawiedliwości zupełnie nadzwyczajnej
kasty ludzi.

Sąd w Krakowie, w rocznicę Polskiego Państwa Podziemnego
27. 09. 2016 r., Zygmunt Miernik – więzień polityczny III RP
dowieziony na salę rozpraw, jako obwiniony w procesie o
działania na rzecz likwidacji nieistniejącego już pomnika
chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu.
Należał do grupy, którą starała się wylegitymować policja
nowosądecka na Alei Wolności w Nowym Sączu ze względu na
rzekome zakłócanie rozprawy sądowej. Grupa z opaskami
biało-czerwonymi opuściła bez przeszkód budynek sądowy, ale
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na Alei Wolności została zidentyfikowana przez patrol policji.
Grupę zdradziło noszenie opasek biało-czerwonych i śpiewanie
Roty …!
Przestroga dla Polaków – nie noście opasek biało-czerwonych,
flag narodowych, nie śpiewajcie Hymnu czy Roty, bo policja i
sądy się wami zainteresują ! Czy tak ma wyglądać Wolna,
Niepodległa Polska ? „
Po moich materiałach i interwencji u Wojewody Małopolskiego
Józefa Pilcha, Zygmuntowi Miernikowi więcej już nie zakładano
na nogi kajdan. Mam w tym swój udział. A gdzie byli – obecny
i były Rzecznik Praw Obywatelskich ?
No i jeszcze warto zwrócić uwagę na moje wspomnienie o
profesorze, gdy był RPO i jednocześnie podwładnym rektora UJ
(sic!), pozostawiając obywatela wypędzonego podczas wojny
jaruzelsko-polskiej z uczelni ( także uczelni prof. Zolla) na
pastwę jej aparatu kłamstwa i akademickiego znęcania nad
człowiekiem i wszelkimi po nim pozostałościami.
Po reakcji RPO pisałem w tekście „Pasja akademicka z
Rzecznikiem Praw Obywatelskich w roli Piłata
https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/pasja-akademickaz-rzecznikiem-praw-obywatelskich-w-roli-pilata/
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„Za sprawą gestu Piłata umywanie rąk do dziś jest symbolem
oportunizmu i unikania odpowiedzialności. Gest ten nader
często powtarzają decydenci korporacji akademickich. No cóż,
higiena kończyn górnych ma długą przeszłość w naszym
świecie pełnym brudów. Ma też dużą przyszłość. Ci, którzy nie
dbają o higienę kończyn górnych żadnych szans nie mają,
szczególnie

w

rozprawiającym

świecie
o

akademickim

poszukiwaniu,

tak

poznawaniu

i

pięknie
głoszeniu

prawdy. RPO, który chce mieć szanse w tym środowisku o
higienę musi dbać.”
Widać, że w III RP obywatele nie mają wiele pożytku z
Rzeczników Praw Obywatelskich.
♥
Uzupełnienie:
patrz Studio Polska 22 czerwca 2019 r.
https://vod.tvp.pl/video/studio-polska,22062019,42902539
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i

mój

materiał

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/09/29/czy-

dobra-zmiana-w-policji-i-sadownictwie-zdola-sie-wydostac-z-kajdan/
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Polska Akademia Nauk układem zamkniętym ?

Czerwiec 28, 2019
Dla zreformowania niewydajnego systemu nauki opracowana
została Konstytucja dla nauki wprowadzana od roku w życie,
mimo że budziła i nadal budzi wiele kontrowersji. Konstytucja
ta ma służyć nauce w Polsce, ale nie dotyczy Polskiej Akademii
Nauk. Zdumiewające – nieprawdaż ?

Czyżby w PAN nie uprawiano nauki, mimo że jest to ustawowo
państwowa instytucja naukowa ? Co prawda instytucja ta
została powołana w czasach stalinowskich, aby zabezpieczała
intelektualnie wprowadzany system komunistyczny, ale trochę
nauki i to sensu stricto, a nie tylko przymiotnikowej, tam
uprawiano.

Wielu profesorów, jeszcze chowu przedwojennego, których
usuwano z uniwersytetów aby nie wpływali negatywnie na
młodzież akademicką wychowywaną w duchu socjalistycznym,
przenoszono właśnie do PAN. Coś w nauce mogli tam robić,
choć nie mogli tam aktywnie wychowywać młodzieży, stąd
mówiono o takich, że spoczęli w PANie.
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Taki system funkcjonował do końca PRL i kto się nie zhańbił
np. przynależnością do ZMS i nie był mile widziany na
uniwersytecie, miał jakieś szansę zrobić doktorat w PAN, bo
doktorów jednak potrzebowano, aby docenci mogli awansować
na profesorów, do czego trzeba było wypromować choćby
jednego doktora.
Kiedy przed transformacją ustrojową czyszczono uczelnie z
elementu nieodpowiedniego do przekształcenia PRLu w PRLbis, była jakaś szansa dla nieodpowiednich na zaczepienie się
w PANie.
Co prawda trzeba było się liczyć z koniecznością realizowania
akademickich dostaw obowiązkowych – przekazywania wiedzy
niezbyt kompetentnym dyktatorom PANowskim. Wymuszenia
dostaw realizowano np. wg schematu – „pańska wiedza nie
jest pańską wiedzą, jest wiedzą PANu – dawaj pan, co pan
zrobił, bo będzie wariant uniwersytecki ( czyli wypędzenie
także z PANu, choć nie z raju).
Tym niemniej, w konspiracji przed panującymi w PANie, coś
można

było

jednak

zrobić.

Po

zrealizowaniu

dostaw

obowiązkowych, podczas urlopów, w weekendy, za drobne
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oszczędności można było robić z pasji naukowej jakieś
badania, coś potajemnie publikować za granicami, utrzymywać
kontakt z pracownikami nauki, brać udział w sympozjach,
prowadzić wymianę publikacji. Rzecz jasna ryzykując represje,
kiedy np. przychodziła korespondencja zagraniczna a na
kopercie

na

pierwszym

miejscu

figurowało

nazwisko

obowiązkowego dostawcy wiedzy dla panujących w PANie, a
nie nazwa instytucji PANowskiej.
Urzędu cenzury już nie było, a cenzura PANowska była jeszcze
bardziej zaostrzona. Rozmowa z kolegą bez zgody panującego
–

to

reprymenda.

Podobnie

jak

wyjście

z

zebrania

PANowskiego do toalety, bez zapytania o zgodę panującego.
Tak, tak, ludziska myślą, że PAN to nie przedszkole, ale się
grubo mylą !
Nazwy w polskim systemie akademickim są mylące. Mamy
instytuty

naukowe,

ale

te

żyją

głównie

z

wynajmu

nieruchomości, bo nauki w nich tyle co kot napłakał, albo i
mniej. Jak się w nich naukę i naukowców niszczy, to bilans
może być nawet ujemny !
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Może to była przyczyna, ze Konstytucja dla nauki nie objęła
swym zasięgiem Polskiej Akademii Nauk ?
Niedawno ogłoszono projekt ustawy o PAN niezależny od
‚Konstytucji dla nauki’, ale zależny od raportu Najwyższej Izbie
Kontroli[Finansowe
Nauk.

nieprawidłowości

Wynagrodzenia

kominową

–

naukowców

w

Polskiej

niezgodne

Akademii
z

ustawą

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/finansowe-

nieprawidlowosci-w-polskiej-akademii-nauk-wynagrodzenianaukowcow-niezgodne-z-ustawa-kominowa.html,

który

wykazał nieprawidłowości finansowe dotyczące wynagradzania
naukowców PAN.

Rzecz

jasna

sprawa

dostaw

obowiązkowych

nie

była

przedmiotem kontroli NIK, bo te dostawy zawsze były tak
ukryte, że pozostawały poza kontrolą.
Przeciwko reformie PAN protestują naukowcy zatrudnieni w
PAN.
List otwarty w sprawie tzw. małej nowelizacji ustawy o Polskiej
Akademii Nauk
https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_w_sprawie_tzw_
maej_nowelizacji_ustawy_o_polskiej_akademii_nauk?fbclid=I
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wAR1A5giCqIONj23ktpKtwoqXr-yPHNEQgv33edWKFfftNF08ak8kw1UMxs podpisało 407 naukowców.

Naukowcy informują, że w projekcie ustawy, ‚w sposób
radykalny zwiększa się funkcje nadzorcze Prezesa PAN nad
instytutami o

realizację działań

prawidłowości
publicznych’.„Nowelizacja

statutowych

jednostek i

wydatkowania
przekazuje

środków

kompetencje

sądów

Prezesowi PAN, co jest niedopuszczalne w demokratycznym
państwie.”
Naukowcy nie kwestionują prawa Prezesa PAN do odwoływania
dyrektora, ‚ jednakże w świetle nowelizacji z procedury tej
zostają wyeliminowane jakiekolwiek mechanizmy odwoławcze,
które są przecież fundamentalne dla wszelkich tego rodzaju
procedur o charakterze administracyjnym.
Ponadto argumentują ‚W odniesieniu

do audytu „jakości

prowadzonych badań naukowych” powoływane będą krajowe i
zagraniczne zespoły kontrolne, co stanowi wotum nieufności
wobec Akademików, którzy czuwają nad rozwojem instytutów
poprzez swój udział w Radach Naukowych i Radach Kuratorów.
Wykonywanie zaleceń co do jakości badań to jednocześnie
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pretekst

do

ingerencji

najwygodniejszy,

bo

w

strukturę

niedający

instytutów
się

możliwie

sprecyzować

i

ujednoznacznić.”

I dalej „ Za sprawą proponowanych regulacji przywrócony
zostanie

zatem

przemian

centralistyczny,

ustrojowych,

naukowymi

PAN,

funkcjonujący

model

którego

to

zarządzania
modelu

do

czasu

instytutami

głównym

znakiem

rozpoznawczym będzie destabilizacja prowadzonych badań i
niemożność

kształtowania

skutecznych

i

sensownych

programów badawczych, zgodnych z misją Akademii zapisaną
w art. 2 obecnej ustawy o PAN. Można się spodziewać, że w
tym czasie niektóre jednostki albo przestaną istnieć, albo
przekształcą się w niewydolne instytucje „naukopodobne”, zaś
wielu

spośród

nawet

dobrych

i

fachowych

dyrektorów,

cieszących się poparciem środowisk naukowych, przestanie
pełnić tę funkcję’.
Argumenty mocne i zróżnicowane, ale chyba nie wszystkie
zasadne.

Wszak

mamy

już

w

PANie

niewydolne

i

naukopodobne instytuty, czego protestujący naukowcy nie
podnoszą i nie podają jakiegoś remedium, aby tak dłużej nie
było.
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Taki stan

rzeczy to

jest aktualna

rzeczywistość, a nie

przyszłość, po wprowadzeniu nowej ustawy.
Podnoszona, jako przewidywany skutek nowelizacji ustawy,
‚destabilizacja
kształtowania

prowadzonych
skutecznych

badań
i

i

sensownych

niemożność
programów

badawczych’miała miejsce i po przemianach ustrojowych,
które jakoś nie przemieniły PANu w wydajną i przyjazną dla
pasjonatów nauki instytucję.
Szczególnie

uderzająca

jest

przestrach

akademików,

jednak

wobec

argumentacja,

zakładanej

w

wręcz
ustawie

możliwości zewnętrznej kontroli tego co akademicy robią, czy
raczej robić powinni.

Niestety,

przez

lata

nauka

w

Polsce,

także

w

PAN,

funkcjonowała w układzie raczej zamkniętym, gdzie sami swoi
nawzajem się oceniali, awansowali i samych swoich na etaty
przyjmowali, co skutkuje kiepską na ogół pozycją nauki
uprawianej w Polsce w relacjach do nauki światowej.
Środowiska akademickie są zamknięte nie tylko na oceny ze
strony akademików zagranicznych, ale także tych z Polonii
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akademickiej, czyniąc wiele, aby ci nigdy do Polski nie wracali i
nie stanowili zagrożenia dla ich błogostanu.

Potencjalna destabilizacja błogostanu akademickiego to ważny
argument, stosowany w praktyce, dla zamykania polskich
instytucji, z nazwy naukowych, przed pasjonatami nauki,
którzy albo wyjeżdżali i nadal wyjeżdżają na stałe za granicę
lub starają się realizować w instytucjach pozaakademickich.

Instytucje akademickie walczą aby były stabilne swoimi
patologiami i nikt ich nie destabilizował.

Pozoranctwo naukowe, podobnie jak pozoranctwo edukacyjne
na uniwersytetach [nie tylko przymiotnikowych] finansowane z
kieszeni podatnika, to cecha polskiego systemu akademickiego
i bez utraty tej cechy nic się nie zmieni.
Nie pieniądze są najważniejsze, a walka o
finansowania

patologicznego

systemu

tylko

zwiększanie
zwiększy

marnotrawstwo pieniędzy !
Właśnie

kontrola

zewnętrzna,

w

tym

zagraniczna,

nad

poczynaniami naukowców jest niezbędna, aby nauka uprawia
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w Polsce nie była mizerna, aby nie była nauką przymiotnikową
a nauką sensu stricto.

W krajach o wysokim poziomie nauki jest przyjęte, że w
ocenach dorobku naukowców starających się o awanse, biorą
udział specjaliści międzynarodowi, co u nas jest marginesem.
A

zdaje

się

protestujący

chcieliby

i

ten

margines

wyeliminować.
Nawet zewnętrzna, krajowa kontrola efektów naukowych
projektów finansowanych z kieszeni podatnika w obecnym
systemie jest niemożliwa. Jeśli naukowiec dostaje na projekt
setki tysięcy, a nawet miliony zł , i kończy się to jakimś
bublem, to podatnikowi nic do tego ! Nie dostanie nawet
informacji dlaczego do czegoś takiego dochodzi, bo jest
traktowany jako „ nieuczciwa konkurencja”.
Fakt, dla nieuczciwości uczciwość stanowi konkurencję !

Ale system, który niszczy taką konkurencję, nie jest do
zaakceptowania.
Gospodarka oparta na bałamutnej wiedzy, jaką dostarczają
nieraz akademicy i to wysoko oceniani przez samych swoich,
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nie ma szans na rozwój, a ma wiele szans na ponoszenie strat.
Bez otwarcia się systemu na kadry oraz kontrole/oceny
zewnętrzne, nie ma szans na taki rozwój, na jaki Polska
zasługuje i na co potencjał intelektualny jej obywateli by
pozwolił.

System akademicki, nie tylko PAN, nie może być układem
zamkniętym i argumenty akademików protestujących przeciw
otwarciu

systemu

muszą

budzić

sprzeciw

każdego

odpowiedzialnego za Polskę obywatela.
Ja w każdym razie nie wyrażam zgody na przeznaczenie
chociażby 1 gr z moich podatków na finansowanie instytutów –
nie

tylko

PANowskich-

funkcjonujących

zamkniętym.
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w

układzie

