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Stanowisko w sprawie błędów zawartych w uzasadnieniu uchwały 198 
 

 

 Uchwała nr 198 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 7 marca 2022 r. jest bezprawna. Ponieważ jednak w uzasadnieniu tej 

uchwały oraz w protokole z dyskusji nad tą uchwałą zawarte zostały liczne błędny, a nawet 

kłamstwa, postanowiłem się do nich odnieść. 

 

 W protokole z 13-go posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne 

Uniwersytetu Warszawskiego, na którym podjęto uchwałę nr 198 napisano (strony 4-5): 
 

 
 

 To nie jest prawda, że moje badania są powtórzeniem rozważań opublikowanych 

kilkadziesiąt lat wcześniej. Taki zarzut można postawić Albertowi Einsteinowi za publikację 

podstaw Szczególnej Teorii Względności, ponieważ on powtórzył rozważania opublikowane 

wcześniej, chociażby przez Henri Poincaré oraz Hendrik Lorentz. Stawiając mi taki zarzut 

prof. Jerzy Lewandowski dowodzi, że albo nie zapoznał się z cyklem moich publikacji, albo 

jako przewodniczący kasty relatywistów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie 

Relatywistycznym broni kasty relatywistów, dla własnych korzyści. Powinien bowiem 

widzieć, że na każdą teorię fizyczną składa się matematyka oraz to, w jaki sposób się tą 

matematykę interpretuje. W cyklu publikacji udowodniłem, że współczesne rozumienie 

matematyki STW jest błędne. Czyli formalnie udowodniłem, że Szczególna Teoria 

Względności Einsteina jest teorią błędną (pozycja 9 w cyklu publikacji wydana także w 

języku angielskim [1]). 
 

 Skoro prof. Jerzy Lewandowski głosi takie nieprawdy, to powinien wskazać 

publikacje, w których pokazano wyniki przedstawione w moich pracach, takie jak: 
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1. Dowód (chociażby hipotezę), że STW jest teorią opisującą pomiary wykonane 

rozsynchronizowanymi zegarami, czyli, że jej interpretacja zaproponowana przez Einsteina 

jest błędna (artykuł 9 ocenianego cyklu), 

2. Dowód, że w ramach STW oraz STE można wyprowadzić nieskończenie wiele dynamik 

(artykuły nr 8 oraz 10 ocenianego cyklu), 

3. Liczne oryginalne wyprowadzenia STE na podstawie oryginalnych założeń (artykuły 1, 2, 

3 oraz 6 ocenianego cyklu), 

4. Propozycję układu do pomiaru jednokierunkowej prędkości światła, a także oszacowanie 

parametrów tego układu (artykuł 7 ocenianego cyklu), 

5. Wyprowadzenie efektu Dopplera dla STE, czyli dla teorii z innymi transformacjami niż 

STW (artykuł 4 ocenianego cyklu), 

6. Wyjaśnienie, na czym polega problem z falsyfikacją STW oraz STE. Ten temat jest bardzo 

słabo zrozumiały, co pokazała błędna opinia prof. Aleksander Żarnecki, którą 

skomentowałem nieco niżej (artykuł 5 ocenianego cyklu), 

7. Wyprowadzenie w oryginalny sposób wszystkich transformacji spełniających zerowy 

wynik eksperymentu Michelsona-Morleya (artykuły 6 oraz 9 ocenianego cyklu), 

8. Sformułowanie hipotezy, że dipolowa anizotropia mikrofalowego promieniowania tła 

może mieć związek z naszym ruchem względem eteru (artykuł 6 ocenianego cyklu). 
 

 Czyli twierdzenie prof. Jerzego Lewandowskiego, że w artykułach powtórzyłem 

rozważania opublikowane kilkadziesiąt lat wcześniej jest nieprawdą. A on sam nie jest 

w stanie podać konkretnych argumentów, a jedynie posługuje się ogólnikami. 
 

 Prof. Jerzy Lewandowski skłamał twierdząc, że nie znam prac, w których 

twierdzono (zresztą błędnie), że wszystkie teorie relatywistyczne są równoważne Szczególnej 

Teorii Względności. Prof. Jerzy Lewandowski powinien zapoznać się z moimi dwoma 

odwołaniami (do uchwał 105 oraz 18), w których wykazałem, że Szczególna Teoria Eteru 

oraz Szczególnej Teorii Względności są modelami innych rzeczywistości fizycznych. Temat 

jest tak prosty, że nie spodziewałem się, że członkowie Komisji Habilitacyjnej oraz Rady 

Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne będą popełniali takie błędy. To jest absurdalne, że fizyk 

może twierdzić, że wartość prędkości rozchodzenia się sygnałów świetlnych nie ma znaczenia 

dla procesów fizycznych. Równie dobrze mógłby stwierdzić, że dla fizyki nie ma znaczenia, 

z jaką prędkością jeżdżą pociągi. 
 

 Należy wspomnieć o tym, że w artykule [2], którego nie podałem w cyklu 
publikacji, gdyż uznałem za trudny dla „fachowców”, przedstawiłem oryginalne 
wyjaśnienie, co to jest czas w teoriach fizycznych oraz przedstawiłem model ciśnienia 
fotonowego wyjaśniający mechanizm powstawania skrócenia Lorentza-FitzGeralda. To 
są wyniki nieosiągalne w ramach paradygmatów Szczególnej Teorii Względności oraz 
kolejny dowód na to, jak istotne są badania nad Szczególną Teorią Eteru, które 
prowadzę. Moje badania otwierają zupełnie nowe możliwości w fizyce. 
 

 Prof. Jerzy Lewandowski zacytował opinię recenzenta (strona 6 protokołu): 

 
 

 Czyli prof. Jerzy Lewandowski powtórzył pomówienia wypisywane przez 

recenzenta prof. Jerzy Kowaslki-Glikman, który twierdził w recenzji, że moje prace 

zawierają błędy, ale nie wskazał ani jednego. Domagam się, aby prof. Jerzy Lewandowski 
wymienił rzekome błędy występujące w ocenianym cyklu publikacji. 
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 Na stronach 6-7 protokołu napisano: 

 
 

 Prof. Aleksander Żarnecki powinien zostać zweryfikowany przez RDN pod kątem 

słuszności przyznania mu tytułów naukowych z zakresu fizyki. To co on wypowiadał 

dyskwalifikuje go jako osobę zdolną do zajmowania się fizyką. To jest groteska, że takie 

osoby oceniają czyjeś badania naukowe. 

 Wyjaśniam dla prof. Aleksander Żarnecki, że aby zaobserwować różnicę pomiędzy 

przewidywaniami STW oraz STE należy rozpędzić OBSERWATORA do dużych prędkości, 

a nie obserwowane cząstki. To zagadnienie wynika w prosty sposób z badań przedstawionych 

w moich publikacjach. Omówiłem to także w artykule 5 ocenianego cyklu. Dla obserwatorów 

poruszających się z nierelatywistycznymi prędkościami względem eteru, przestrzeń jest 

izotropowa. Rozpędzanie cząstek dla takich obserwatorów nie ujawni różnic pomiędzy STW 

oraz STE. Dopiero, gdy obserwator będzie się poruszał z dużymi prędkościami względem 

eteru wtedy, według STE, będzie mógł obserwować efekty nieizotropowości procesów 

fizycznych. Gdyby prof. Aleksander Żarnecki rozumiał te elementarne fakty, to nie 

rozpisywałby się, o tym, że jakieś cząstki zostały rozpędzone do dużych prędkości. 

 Nierozumienie tych elementarnych faktów jest bez wątpienia jedną z przyczyn 

formułowania przez te osoby błędnego poglądu, że STW oraz STE opisują tą samą 

rzeczywistość fizyczna. Oni nie rozumieją różnicy pomiędzy stanem ruchu obserwatora oraz 

stanem ruchu obiektu obserwowanego. W STW jest obojętne, co się porusza, ale tak nie jest 

w ramach STE. 

 Taka indolencja fizyków oceniających moje badana, wśród których jest także prof. 
Aleksander Żarnecki, pozwala im formułować błędną opinię, że w badaniach powtórzyłem 

wyniki opublikowane wcześniej. Widać jednak, na powyższych przykładach popełnianych 

przez nich fundamentalnych błędów, że osoby te są niezdolne do prawidłowej oceny tych 

zagadnień. 
 

 Na stronie 7 protokołu napisano: 
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 To są kolejne dowody amatorskości prof. Aleksander Żarnecki. W tym akapicie 

napisał wiele bujd. Np. przekonanie, że czas życia protonu ma ograniczenie do 10
35

 lat. Zdaje 

się, że on nie rozróżnia faktów eksperymentalnych od wniosków wynikających z teorii. 

Wiadomo, że czas życia protonu rzędu 10
35

 lat nie może być weryfikowany 

eksperymentalnie, czyli jest to jedynie wniosek z teorii. Osoba, który traktuje wniosek 

z teorii, jako prawdę absolutną, nie zasługuje na miano naukowca, tylko fanatyka. 

 Prof. Aleksander Żarnecki konfabuluje, że moje badania nie odnoszą się do faktów 

eksperymentalnych. Zapomniał tyko napisać, o jakie konkretnie eksperymenty mu chodzi. 

 

 Na stronie 7 protokołu napisano: 
 

 
 

 Prof. Wojciech Satuła oczekuje, że powinienem pokazać, w jakim zakresie STW jest 

niezgodna z faktami doświadczalnymi. Takie oczekiwanie jest dowodem jego niefachowości. 

Aby pokazać, jakie kalumnie wygłasza, posłużę się następującym przykładem. Czy np. 

Kopernik ogłaszając model heliocentryczny musiał pokazywać niezgodność modelu 

geocentrycznego Ptolemeusza z faktami doświadczalnymi? Nie musiał i według mojej wiedzy 

niczego takiego Kopernik nie pokazywał. Wszystko zależy od tego, jaki jest cel badań. 

Jednym z wyników moich badań jest pokazanie, że teorie eteru zostały odrzucone pochopnie 

oraz bez żadnych dowodów eksperymentalnych. W artykułach wykazałem, że jedną 

z przyczyn pochopnego odrzucenia eteru była błędna interpretacja zerowego wyniku 

eksperymentu Michelsona-Morleya. Ten przykład ujawnia zatrważająco niski poziom opinii 

prof. Wojciech Satuła. 

 Inną sprawą jest to, że prowadzone przeze mnie badania doprowadziły do 

opracowania nowej metody badania transformacji pod kątem dopuszczalnych interpretacji 

tych transformacji. Dzięki tej metodzie udowodniłem, że STW Einsteina jest teorią błędną 

[1]. Czyli formalnie udowodniłem, że matematykę STW interpretuje się dzisiaj błędnie. I tego 

faktu nie zmieni żaden eksperyment, niezależnie od tego, czy będzie zgodny z STW, czy 

będzie niezgodny z tą teorią. To także pokazuje, jakie głupoty wypisuje prof. Wojciech 
Satuła, gdy zarzuca mi rzekomy brak wskazania niezgodności STW z doświadczeniami. 

 Okazuje się, jednak, że wskazałem eksperyment, który jest niezgodny ze Szczególną 

Teorią Względności Einsteina. Jest to pomiar dipolowej anizotropii mikrofalowego 

promieniowania tła (artykuł 5, 6 oraz 9 ocenianego cyklu). Ten eksperyment jest dowodem, 

że STW nie opisuje prawidłowo rzeczywistych procesów, ponieważ pokazał, że w naszym 

układzie odniesienie istnieje wyróżniony kierunek przestrzeni. Z opinii prof. Wojciech 
Satuła zapisanej w protokole wnioskuję, że nie słyszał o takim eksperymencie. Dlatego nie 

powinien się wypowiadać w sprawie moich badań zanim się z nimi starannie nie zapozna. 

 

Podsumowanie 
 

 Postępowanie w sprawie mojej habilitacji dowidzi, że w świecie fizyki obecnych jest 

wiele niekompetentnych osób, nieposiadających predyspozycji do zajmowania się badaniami 

w zakresie fizyki. Wydaje się, że jest niemożliwe, aby takie osoby otrzymały tytuły naukowe 
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w uczciwym procesie. Dlatego konieczne jest lobbowanie na rzecz weryfikacji tytułów oraz 

stopni naukowych, które były przyznawane w obecnym systemie. 

 

Z poważaniem 

 

 

………………………………………………. 
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