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Prawda naukowa nie triumfuje przez przekonanie przeciwników i pokazanie im światła, ale 

dzięki temu, że przeciwnicy wymierają, a nowe pokolenie wyrasta w obyciu z prawdą. 
 

Max Planck 
(tak podsumował swoją naukową karierę w Wissenschaftliche Autobiographie, 1950, s. 33 oraz s. 97) 
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Odwołanie od Uchwały nr 105 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 
 

 

 W dniu 22.12.2020 otrzymałem uchwałę Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne 

Uniwersytetu Warszawskiego o odmowie nadania mi stopnia doktora habilitowanego 

w dyscyplinie nauki fizyczne. Decyzja została oparta na trzech recenzjach. 

 Recenzje, które otrzymałem są błędne. Jedna z nich jest pełna błędów 

merytorycznych, druga nie spełnia wymogów recenzji naukowej, natomiast trzecia jest 

oparta na subiektywnej ocenie recenzenta, który nie zapoznał się rzetelnie 
z przedstawionym przeze mnie cyklem publikacji. 

 Recenzje te kompromitują recenzentów, Komisję Habilitacyjną oraz Radę Naukową 

Dyscypliny Nauki Fizyczne, która na ich podstawie podjęła uchwałę. W związku z tym 

wnoszę o powołanie kompetentnych recenzentów oraz skierowanie wniosku o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego do Rady Naukowej, która jest w stanie rozpatrzyć go w sposób 

rzetelny i merytoryczny. 
 

 Do przeprowadzonego postępowania zgłaszam także zastrzeżenie formalne. 

Według mojej oceny postępowanie zostało przeprowadzone niezgodnie z przepisami 

prawa z powodu powołania recenzenta, co do którego istnieją wątpliwości dotyczące 

jego bezstronności. 

 

UZASADNIENIE 
 

 Moje badania naukowe z zakresu fizyki podważają obecny stan wiedzy w dziedzinie 

relatywistyki. W publikacjach wykazałem, że w relatywistyce obowiązują błędne 

paradygmaty, a na uczelniach uczy się licznych nieprawd. To wywołuje wiele wrogich reakcji 

oraz przy okazji ujawnia niezdolność wielu fizyków do zajmowania się tą tematyką. Właśnie 

w tym doszukuję się przyczyny negatywnego nastawienia dwóch recenzentów (recenzja nr 1 

oraz 2). Recenzenci ci w swoich recenzjach nie ukrywali pogardliwego nastawienia do moich 

publikacji, a nawet mojej osoby.  
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Odpowiedź na recenzję 1 wykonaną przez Prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman 
 

 

 Recenzent popełnił szereg kardynalnych błędów merytorycznych, które 

dyskwalifikują go, jako osobę kompetentną do zajmowania się tą tematyką badań. 

 

 Recenzent skoncentrował się na dwóch artykułach z przedstawionego cyklu. Całość 

recenzji sugeruje, że nie zapoznał się z pozostałymi ośmioma publikacjami. 

 Recenzent napisał: 

 

 Zarzut, że wadą moich publikacji oraz mojego autoreferatu jest nieomawianie 

piśmiennictwa dotyczącego Szczególnej Teorii Względności jest niepoważny. Moje 

publikacje mają charakter badawczy, a nie przeglądowy. Przytaczam w nich zawsze te 

publikacje, które w jakiś sposób wykorzystuję w swoim artykule. Nie ma takiej potrzeby, aby 

w artykułach cytować cokolwiek więcej. 

 Autoreferat ma przedstawiać wyniki moich oryginalnych badań naukowych, a nie być 

przeglądem literatury. W cyklu 10 przedstawionych do oceny publikacji jest zawartych wiele 

oryginalnych i istotnych dla fizyki teoretycznej wyników. Właśnie te wyniki przedstawiłem 

w autoreferacie. Gdybym nie miał własnych wyników, to być może autoreferat wypełniłbym 

przeglądem nie swoich publikacji. Byłaby to jednak bardzo zła postawa, chociażby dlatego, 

że w ten sposób marnowałbym czas recenzentów na czytanie długiego autoreferatu, który jest 

nie na temat. 

 Nie działam w żadnej „spółdzielni cytatorskiej”, w której koledzy cytują się 

nawzajem, na zasadzie wzajemności, nawet jeżeli nie ma to żadnego uzasadnienia 

naukowego. Nie widzę sensu tego, abym cytował publikacje, które nie miały żadnego 

znaczenia w moich badaniach naukowych. 

 

 Przechodzę teraz do błędów merytorycznych w omawianej recenzji. 

 Recenzent napisał: 
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 Prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman twierdzi, że wybór konwencji dotyczącej 

jednokierunkowej prędkości światła nie wpływa na fizyczne przewidywania teorii oraz 

twierdzi, że STW oraz STE opisują te same własności fizyczne. Opinia ta jest 

powtórzona wielokrotnie w jego recenzji, protokole Komisji Habilitacyjnej oraz 

protokole Rady Naukowej Dyscypliny. Jest to podstawa, na której recenzent oraz Komisja 

Habilitacyjna ocenili moje badania naukowe jako nieistotne. Jednak ta opinia jest 

całkowicie błędna. 

 Faktycznie, w kilku publikacjach pojawiła się opinia, że sposób synchronizacji 

zegarów w modelu kinematyki STW nie ma wpływu na własności tej kinematyki. Taką opinię 

zawarto np. w artykule: 
 

Mansouri Reza, Sexl Roman U., A Test Theory of Special Relativity: I. Simultaneity and 

Clock Synchronization. General Relativity and Gravitation, Vol. 8, No. 7, 1977, 497-513. 
 

 Ze sposobem synchronizacji zegarów wiąże się ściśle wartość jednokierunkowej 

prędkości światła. Na podstawie tych kilku publikacji utrwaliły się w fizyce błędne poglądy, 

że wartość jednokierunkowej prędkości światła nie ma wpływu na własności fizyczne modeli. 

Moje badana naukowe dotyczą także tego zagadnienia. W swoich publikacjach wykazałem, 

że taki pogląd jest całkowicie błędny. Przytoczę teraz trzy dowody: 

 

Dowód 1 

 

 Aby wykazać, że model kinematyki STW opisuje inne własności fizyczne niż 

model kinematyki STE (dowolny model STE), wystarczy zaproponować choćby jeden 
eksperyment myślowy, którego przewidywania są inne według STW niż według STE. 

 Taki eksperyment jest przedstawiony w artykule [7] ocenianego cyklu publikacji.

 Przewidywania wyników tego eksperymentu według STW są inne niż przewidywania 

według STE. Czyli recenzent myli się twierdząc, że teorie eteru są niefalsyfikowalne. 
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Dowód 2 
 

 Drugim przykładem eksperymentu różnicującego STW oraz STE jest eksperyment 

wykorzystujący aberrację światła. 

 Jeżeli na podstawie elipsy zataczanej na niebie przez ciało niebieskie, w czasie 

naszego ruchu po okręgu, będziemy chcieli określić rzeczywiste położenie tego ciała, to 

będzie ono ściśle zależało, i to w bezpośredni sposób, od jednokierunkowej prędkości 

światła (rysunek 1). 

 Jednocześnie przewidywania trajektorii pozornej, po której porusza się ciało 

niebieskie jest inne w ramach STW oraz inne w ramach STE, ponieważ zależy 

bezpośrednio od jednokierunkowej prędkości światła. 

 Dowodzi to, że te teorie opisują inne rzeczywistości fizyczne. 
 

 
Rys. 1. Określenie położenia ciała niebieskiego na podstawie zmierzonego (konkretnego) kąta aberracji 

w zależności od wartości jednokierunkowej prędkości światła. 

 

Dowód 3 
 

 W przedstawionych powyżej dwóch propozycjach eksperymentów nie jest 

wykorzystywany żaden mechanizm synchronizujący. To pokazuje, że prof. dr hab. Jerzy 

Kowalski-Glikman myli się twierdząc, że modele STW oraz STE są równoważne oraz 

konwencja dotycząca jednokierunkowej prędkości światła nie wpływa na fizyczne 

przewidywania teorii. 

 Pomyłkę recenzenta można wytłumaczyć w ten sposób, że wynika ona z interpretacji 

eksperymentu Romera. W tym eksperymencie światło porusza się w jedną stronę, ale 

udowodniono, że pomiar prędkości światła w tym eksperymencie zależy od synchronizacji 

zegarów. Dlatego wbrew pozorom w tym eksperymencie nie ma możliwości zmierzenia 

jednokierunkowej prędkości światła 
[Zhang Y. Z., Special Relativity and Its Experimental Foundations, World Scientific, 1997] 

[Karlov L. Does Römer's method yield a unidirectional speed of light?, Aust. J. Phys., Vol. 23, 243 - 253, 1970] 
 

 Recenzent popełnia błąd uogólnienia, gdyż uogólnia własności eksperymentu 
Romera na wszystkie inne eksperymenty. 

 

Koniec dowodów 
 

 Trzy powyższe dowody pokazują, że teza prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman 

o równoważności STW oraz STE jest błędna. 
 

 Dzięki temu, że zajmuję się rozwijaniem relatywistyki z uniwersalnym układem 

odniesienia mam możliwość patrzenia na zagadnienia fizyki z innej perspektywy niż 

kierunek ruchu układu inercjalnego 

względem eteru z prędkością u 

obserwator porusza się względem układu 

inercjalnego po okręgu z prędkością v 

rzeczywiste położenie ciała 

określimy różnie w zależności 

od tego, jaka jest 

jednokierunkowa prędkość 
docierającego do nas światła 

(c1 ≤ c2) 

c1 

c2 
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powszechnie robi się to w fizyce. Nawet gdyby było prawdą (ale jak już wykazałem prawdą 

nie jest) twierdzenie recenzenta, że wszystkie rozważane kinematyki opisują te same procesy 

fizyczne, to i tak rozwijanie innych wariantów modeli jest ważnym wkładem w rozwój nauki. 

 Skoro recenzent twierdzi, że modele, które rozwijam są równoważne STW (czyli są 

poprawne), to na jakiej podstawie podważa wyniki moich badań? Recenzent nie wie o tym, że 

nowa perspektywa patrzenia na znaną tematykę jest skuteczną metodą rozwijania nauki 

(wynika to ze sposobu działania ludzkiego mózgu). 
 

 Recenzent napisał: 

 

 Faktycznie, relatywistyka z uniwersalnym układem odniesienia (STE) opiera się 

na założeniu, że uniwersalny układ odniesienia, w którym propaguje światło istnieje 

fizycznie. Eter w STE nie jest jedynie, tak jak u Mansouriego & Sexla, sztucznie 

wyróżnionym układem inercjalnym. Nie są obecnie znane wyniki eksperymentu, który 

dowodziłby nieistnienia uniwersalnego układu odniesienia, a którego istnienie wynika 

z moich publikacji. 
 

 Recenzent zadaje różne pytania, np. „co to znaczy, że prędkość światła w próżni ma tą 

samą wartość w każdym kierunku”, albo „czym jest ów wyróżniony układ odniesienia”. 

Oczywiście, takie pytania są bardzo interesujące, ale brak odpowiedzi na nie, nie podważa w 

żaden sposób doniosłości wyników moich badań. Analogicznie, brak odpowiedzi na pytania 

‘co to jest czasoprzestrzeń?’, ‘co to jest czas?’ nie podważa STW. Każda teoria fizyczna czy 

matematyczna opiera się na pojęciach pierwotnych, które przyjmuje się z definicji. 
 

 Koncepcją pewnej odmiany eteru zajmował się także A. Einstein: 

Kostro Ludwik, Alberta Einsteina koncepcja eteru relatywistycznego, jej historia, sens 

fizyczny i uwarunkowania filozoficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1992. 

Kostro Ludwik, Einstein and the Ether, Published by Apeiron, 2000, ISBN 0-9683689-4-8. 
https://www.academia.edu/40123100/EINSTEIN_AND_ETHER_Author_Ludwik_Kostro?email_work_card=title 

 

 Natomiast twórca obecnie obowiązującej teorii elektromagnetyzmu James Clerk 

Maxwell (1831-1879) w swoim artykule na temat eteru dla dziewiątego wydania 

Encyclopaedia Britannica napisał: 

"Niezależnie od trudności jakie możemy napotkać w formowaniu spójnego pojęcia budowy 

eteru, nie może być wątpliwości, że przestrzenie międzyplanetarne i międzygwiezdne nie są 

puste, ale zajmowane są przez substancję lub ciało materialne, które z pewnością jest 

największym i prawdopodobnie najbardziej jednorodnym ciałem, o którym wiemy". 

(James Clerk Maxwell (1878), Ether, Encyclopadia Britannica, Ninth Edition 8, pp. 568–572) 
https://en.wikisource.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica,_Ninth_Edition/Ether_(2.) 

W oryginale: Whatever difficulties we may have in forming a consistent idea of the ... 
 

 Istnieje wiele możliwych koncepcji opisujących naturę eteru. Np. Dmitrij Mendelejew 

w swojej pierwotnej tablicy pierwiastków przewidywał, jako zwolennik eteru, miejsce na 

https://en.wikisource.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica,_Ninth_Edition/Ether_(2.)
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atom eteru (rysunek 2). W takich koncepcjach, eter jest sprężystą siecią konkretnych bardzo 

lekkich cząstek fizycznych. W niektórych koncepcjach te cząstki są bardzo przenikliwe dla 

materii i słabo z nią oddziałują. W innych koncepcjach materia, czyli cząstki barionowe, są 

stanem lokalnym takiej sieci eteru. 
 

 
Rys. 2. Miejsce na cząstkę eteru w tablicy Dmitrij’a Mendelejew’a. 

 

 Ewentualny zarzut recenzenta, że taka natura eteru będzie niezgodna z jakimś innym 

modelem, np. z modelem standardowym, będzie dowodziła jedynie ograniczonej wyobraźni 

recenzenta na temat różnorodności możliwych modeli i możliwości ich modyfikacji. 
 

 Recenzent napisał: 

 

 Recenzent myli się kolejny raz twierdząc, że błędem jest utożsamianie 

uniwersalnego układu odniesienia z układem stowarzyszonym z mikrofalowym 

promieniowaniem tła. Recenzent powinien przedstawić konkretny argument, że moje 

wyjaśnienie dipolowej anizotropii mikrofalowego promieniowania tła w ramach STE 

jest błędne. Zamiast tego jedynie wyraża swoją opinię. 
 Zarzut, że nie podałem żadnego argumentu (na takie utożsamienie) jest błędny, 

ponieważ go podałem. Argumentem może być fakt, że według STE dla obserwatora 

poruszającego się względem eteru powinny występować jakieś efekty nieizotropowości 

zjawisk fizycznych. Pomiar dipolowej anizotropii mikrofalowego promieniowanie tła 

(nazywanego promieniowaniem reliktowym) idealnie pasuje do przewidywań STE. 

 Fundamentem STW jest to, że nie można przeprowadzić eksperymentu 

wyróżniającego jakiś kierunek w przestrzeni. Tymczasem pomiar dipolowej anizotropii 
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mikrofalowego promieniowania tła jest takim właśnie eksperymentem pokazującym 

wyróżniony kierunek z perspektywy naszego układu odniesienia. Jedynym wyjaśnieniem tego 

eksperymentu jakie się proponuje w literaturze, zgodnym ze STW jest, że układ odniesienia 

wyróżniony przez promieniowanie tła jest przypadkowy, czyli nie ma związku z żadnymi 

prawami fizycznymi. Jest to oczywiście pewne wyjaśnienie, ale nie jest satysfakcjonujące. 

Więcej na ten temat napisałem w artykule [6]. 

 Teoria eteru, którą rozwijam, tłumaczy ten eksperyment inaczej, to znaczy 

wyróżniony przez mikrofalowe promieniowanie tła układ nie jest przypadkowy, tylko ma 

związek z prawami fizyki. 
 

 Prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman chyba nie wie, czym są modele oraz w jaki 

sposób się je weryfikuje. Model można podważać tylko na trzy sposoby: 

1. wykazanie wewnętrznej sprzeczności (jest to metoda znana od dawna), 

2. wykazanie niezgodności z eksperymentem (jest to metoda znana od dawna), 

3. pokazanie, że matematyka, na której opiera się model, jest błędnie interpretowana 

(jest to nowa metoda, mojego autorstwa, którą pokazałem w publikacji [9]). 
 

 Recenzent nie posłużył się żadnym z tych przypadków. Dlatego jego negatywna 

opinia na temat STE nic nie znaczy. 
 

 Należy jeszcze zauważyć, że recenzent prawdopodobnie nie jest świadomy, że 

nazywając ‘mikrofalowe promieniowanie tła’ ‘promieniowaniem reliktowym’ przypisuje temu 

zjawisku konkretną interpretację. Faktem jest tylko to, co zmierzono, czyli ‘mikrofalowe 

promieniowanie tła’ oraz to, że wykazuje ono dipolową anizotropię. Twierdzenie, że 

promieniowanie to powstało w początkach istnienia wszechświata (czyli jest 

promieniowaniem reliktowym) jest tylko jedną z wielu możliwych koncepcji. To nie są fakty 

eksperymentalne tylko interpretacja zjawiska w ramach teorii wielkiego wybuchu. 

Traktowanie takich interpretacji jako niepodważalnych ujawnia bardzo słaby warsztat 

naukowy prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman. 

 W STE wyjaśnienie tego zjawiska jest inne i nie jest do tego potrzebna teoria 

wielkiego wybuchu. Nie ma w tym żadnego błędu. Zaprezentowane przeze mnie wyjaśnienie 

anizotropii mikrofalowego promieniowania tła jest ważnym wynikiem naukowych badań [6]. 
 

 Recenzent napisał: 

 

 To jest zabawne, że recenzent wykazuje tyle wrogości do koncepcji eteru świetlnego, 

ale swobodnie fantazjuje o wszechświecie-dielektryku. 
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 Recenzent wspomina o tysiącach prac, ale znowu nie podał żadnych konkretów. Bez 

wątpienia opinia recenzenta o tym, że STW jest jedynie fizyką próżni, jest błędna. Jaki jest 

cel informacji, że nasz wszechświat nie jest próżnią? Recenzent sformułował fałszywe 

oczekiwanie, że STE ma być uogólnieniem STW. Tak nie jest z całą pewnością. Każda z STE 

jest inną teorią niż STW. Wykazałem to w swoich artykułach oraz kilka stron wyżej. 

 Na koniec recenzent powtarza błędne opinie na temat synchronizacji zegarów. Tę 

kwestię wyjaśniłem bardzo szczegółowo powyżej, gdzie przedstawiłem 3 dowodów tego, że 

STW oraz STE nie są równoważne. 
 

 Recenzent napisał: 

 

 To jest bardzo miłe, że recenzent pochylił się nad konkretnymi obliczeniami 

przynajmniej z jednego artykułu. Kwestia konstrukcji transformacji odwrotnej, o którą pyta 

recenzent, jest opisana w dwóch akapitach następujących bezpośrednio po wzorze (16). 
 

 Recenzent napisał: 

 

 Faktycznie, powrót do koncepcji eteru będzie miał wpływ na całą fizykę. W tej 

sytuacji jest bardzo przykre, że ciągle napotykam na nie merytoryczny opór ludzi, którzy 

powinni być odpowiedzialni za rozwój fizyki. 

 Nie jest prawdą, że nie ma w moich publikacjach dyskusji na temat znaczenia 

i  konsekwencji wynikających z STE. Zajmuję się metodami matematycznymi, a nie 

rozważaniami filozoficznymi, dlatego główny nacisk został położony na formalne i ścisłe 

matematycznie wyprowadzenia zależności wynikających z przyjętych założeń. Zarzut 

recenzenta jest bezpodstawny, ponieważ moje prace są pełne wyprowadzeń wzorów, które są 

konsekwencjami przyjętych założeń. 
 

 Recenzent napisał: 
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 Prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman skłamał, że formułuję nieuzasadnione lub 

wewnętrznie sprzeczne założenia. Nieprawdą jest, że w moich wyprowadzeniach brakuje 

logicznego wynikania. Recenzent nie podał żadnych konkretów. 
 Recenzent także nie wyjaśnił, jakie konsekwencje oraz ograniczenia płyną 

z istniejących obserwacji. Czemu mają służyć niemerytoryczne uwagi na ten temat? 
 

 Recenzent napisał: 

 

 Zarzut, że czegoś nie zrobiłem, jest niepoważny. Każdej pracy można zarzucić, że 

jeszcze w niej czegoś nie zrobiono. Czego konkretnie oczekuje recenzent? 

 Zarzut recenzenta, że nie odnoszę się do eksperymentów jest błędny. Np. 

w artykule [5] jest dyskusja na temat ogólnych własności eksperymentów rozróżniających 

STW oraz STE. W artykułach [2] oraz [6] przedstawiona została interpretacja dipolowej 

anizotropii mikrofalowego promieniowania tła przy pomocy STE oraz zostały wyprowadzone 

wzory na prędkość układu obserwatora względem eteru. Natomiast w artykule [7] 

przedstawiłem propozycję konkretnego eksperymentu rozróżniającego STW oraz STE. 
 

 Uwagi recenzenta na temat artykułów [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] oraz [10] są 

niemerytoryczne oraz dowodzą, że recenzent nie zapoznał się z tymi publikacjami. 
 

 Recenzent napisał: 
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 Recenzent myli się po raz kolejny. Dlatego nie wskazał żadnych konkretnych 

argumentów o niemożliwości zmierzenia jednokierunkowej prędkości światła przy pomocy 

urządzenia zaproponowanego w artykule [7]. 

 Zaproponowany w tym artykule eksperyment jest eksperymentem różnicującym STW 

oraz STE i dowodzi, że to nie są teorie równoważne. Gdyby recenzent zastanowił się nad tym, 

to nie pisałby nieprawd o równoważności STW oraz STE. 

 Standardowe argumenty Anderson’a na temat niemożności zmierzenia 

jednokierunkowej prędkości światła nie znajdują zastosowania do tego eksperymentu. 

Wystarczy zauważyć, że przewidywania wyników tego eksperymentu są inne w ramach STW 

oraz STE. 

 W takich eksperymentach ważne jest, czy pomiar jest „jednowymiarowy”, czy 

„wielowymiarowy”. Wnioski słuszne dla eksperymentów odbywających się w jednym 

wymiarze nie mogą być w prosty sposób uogólnione na eksperymenty, które odbywają się 

w wielu wymiarach. W zaproponowanym eksperymencie kluczowe jest to, że w każdej chwili 

pewien fragment tarczy porusza się prostopadle do kierunku przepływu światła. 
 

 Uwaga, że czegoś nie skomentowałem w przełomowym artykule na temat dynamik 

STE [8] jest w bardzo złym stylu. 
 

 Recenzent napisał: 

 

 Recenzent całkowicie zignorował artykuł [9], w którym udowodniłem formalnie, 
że interpretacja matematyki, na której opiera się STW, jest błędna. 

(https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/756430.pdf) 
 

 Artykuł ten w wersji angielskiej jest już po pozytywnych recenzjach oraz korektach 

technicznych i lada dzień ukaże się w prestiżowym czasopiśmie z bazy Web of Science. 
 

 Dowód został przeprowadzony za pomocy autorskiej metody badania transformacji 

czasu oraz położenia ze względu na dopuszczalne interpretacje, jakie można przypisać tym 

transformacjom. Udowodniłem, że Szczególna Teoria Względności jest teorią 

z  rozsynchronizowanymi zegarami. Zegary zostały tak rozsynchronizowane, aby pozornie 

wskazywały zawsze stałą jednokierunkową prędkość światła w próżni. Odczytów 

wykonanych za pomocą takich zegarów nie można traktować dosłownie. 

 Jednym z ważnych wyników wynikających z tej i innych moich publikacji jest to, że 

należy odróżniać matematykę danej teorii od tego, w jaki sposób się tę matematykę 

interpretuje. Nieświadomość tego faktu jest przyczyną licznych nieporozumień oraz błędów 

logicznych jakie popełnił recenzent. 

 

 Recenzent napisał: 
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 W cyklu publikacji przedstawiłem doniosłe wyniki badań naukowych, które 

podważają obecny stan wiedzy z zakresu relatywistyki. Pokazałem, że w fizyce 

relatywistycznej obowiązują liczne błędne paradygmaty, w publikacjach powielane są błędy, 

a na uczelniach uczy się półprawd, np. na temat rzekomych wniosków wynikających 

z eksperymentu Michelsona-Morleya. 

 Zarzut, że przedstawiłem naiwną analizę nie został poparty żadnymi konkretami. To, 

że w pracach opieram się na matematyce inżynierskiej jest ich zaletą, a nie wadą. Stosowanie 

skomplikowanych formalizmów matematycznych jest podstawowym sposobem maskowania 

niekompetencji oraz generowania publikacji bez żadnej faktycznej wartości naukowej. 

 Zarzut o autoplagiatach także jest bezpodstawny. Niektóre fragmenty prac powtarzają 

się tylko wtedy, jeżeli jest to konieczne do przedstawienia kompletnego procesu 

rozumowania. 
 

 Recenzent zarzuca błędy moim pracom, ale nie wskazuje ani jednego. Jego 

krytyka moich prac jest niemerytoryczna. 

 

 Wykazałem, że recenzent wygłasza błędne opinie o zagadnieniach 

fundamentalnych dla fizyki. Prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman wykazał, że nie jest 

kompetentny do zajmowania się tym zakresem fizyki. 

 

 Traktowanie poważnie takiej recenzji ośmiesza członków Komisji Habilitacyjnej 

oraz członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Warszawskiego. 
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Odpowiedź na recenzję 2 wykonaną przez Prof. Emerytowany UJ Andrzej 

Staruszkiewicz 

 

 

 Właściwie to nie jest recenzja, ponieważ nie spełnia wymogów recenzji naukowej. 

Recenzent nie przedstawił ani jednej merytorycznej uwagi dotyczącej moich badań, ale 

za to opowiedział mało istotne historyjki ze swojego życia. 
 

 Recenzent dokonał oceny moich osiągnięć naukowych w następujący sposób: 

 
 

 Tego typu uwagi są dowodem skrajnej ignorancji, ponieważ właśnie jednym 

z  kilku istotnych wyników moich badań jest udowodnienie, że istnieje nieskończenie wiele 

różnych kinematyk z uniwersalnym układem odniesienia, które są zgodne z eksperymentami, 

w  których mierzona była średnia prędkość światła. Innym istotnym wynikiem moich badań 

jest udowodnienie, że w ramach każdej kinematyki można poprawnie matematycznie 

zdefiniować nieskończenie wiele dynamik. Wyniki te podważają błędne dogmaty 

obowiązujące we współczesnej fizyce. Fakty te muszą być irytujące dla człowieka, którzy 

przez całe życie przekazywał na temat tych zagadnień nieprawdy, np. swoim studentom. 

 Recenzent napisał także ewidentne kłamstwa oraz bzdury: 

 
 

 Po pierwsze, wcale nie jest tak, że nie interesuję się eksperymentalnym 

rozstrzyganiem, która z kinematyk lub dynamik jest prawidłowym modelem rzeczywistych 

procesów. Temat ten omawiam co najmniej w pięciu artykułach [5], [6], [7], [8] oraz [10]. 

W artykule [5] wyjaśnione zostało, że falsyfikacja STW oraz STE powinna się opierać na 

eksperymencie pokazującym jakąkolwiek nieizotropowość zjawisk fizycznych. Czyli w tym 

artykule zdefiniowane zostały ogólne wymagania dla takich eksperymentów. W artykule [6] 

analizowany jest pomiar dipolowej anizotropii mikrofalowego promieniowana tła, która jest 

niepodważalnym dowodem, że z perspektywy naszego układu odniesienia istnieją efekty 

niejednorodności mierzonych wielkości fizycznych, co jest bardzo istotnym 

eksperymentalnym argumentem na rzecz STE, których rozwijaniem się zajmuję. W artykule 

[7] zaproponowany został eksperyment rozstrzygający, która kinematyka jest prawidłowym 

modelem rzeczywistych procesów. W artykułach [8, 10] zostało zauważone, że do 

rozstrzygnięcia, która dynamika jest prawidłowym modelem rzeczywistych procesów może 

posłużyć pomiar oparty na kalorymetrze. 

 Po drugie, recenzent jest ignorantem w sprawie Large Hadron Collider w Genewie. 

Procesy w tym systemie są regulowane metodami inżynierskimi przy pomocy regulatorów 

i nie ma to żadnego związku ze STW. STW jest wykorzystywana jedynie do interpretacji 

wykonywanych pomiarów. Dodatkowo, tego typu uwagami recenzent udowodnił, że nie 

rozumie wyników moich badań, ponieważ w artykule [5] wyjaśniłem na czym polega 
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problem z eksperymentem falsyfikującym STW oraz STE. Eksperymenty muszą być bardzo 

czułe, ponieważ przewidywania STE są identyczne z przewidywaniami STW, jeżeli 

obserwator spoczywa względem eteru lub porusza się z małymi (nierelatywistycznymi) 

prędkościami. Dlatego pomiar dipolowej anizotropii mikrofalowego promieniowana tła był 

taki trudny i wymagał zaangażowania olbrzymich środków oraz zastosowania 

najnowocześniejszych technologii. Jeżeli względem eteru poruszamy się 

z nierelatywistycznymi prędkościami, czyli około 369 km/s [6], wtedy z perspektywy naszego 

układu odniesienia efekty nieizotropowości są bardzo delikatne, takie właśnie, jakie 

zaobserwowano w pomiarze dipolowej anizotropii mikrofalowego promieniowana. 

Niezależnie od tego, recenzent nie ma wiedzy na temat rodzaju pomiarów wykonywanych w 

Large Hadron Collider, a powszechnie wiadomo, że urządzenie to jest projektowane tak, aby 

mierzyć efekty związane z dużymi energiami, a nie tak, aby mierzyć subtelne korelacje 

wyników pomiarów z kierunkiem wykonywania eksperymentu względem przestrzeni 

kosmicznej. Recenzent nie rozumie tych zagadnień. 

 Po trzecie, wyśmiewanie się recenzenta z pomiarów wykonywanych przy pomocy 

kalorymetru nie ma żadnego uzasadnienia ani logicznego, ani w dostępnej literaturze. Skoro 

udowodniłem (niepojęte dla recenzenta), że w ramach kinematyki STW, ale także kinematyk 

STE, możliwe jest skonstruowanie nieskończenie wielu dynamik [8, 10], formalnie 

matematycznie poprawnych, dlatego wskazałem przykład eksperymentu mogącego 

falsyfikować te teorie. Nawet jeżeli pomiar kalorymetrem jest mało dokładny, to i tak, taki 

eksperyment jest w stanie odrzucić olbrzymią klasę dynamik ze zbioru nieskończenie wielu 

możliwych modeli. Ale jest jeszcze ważniejszy powód, dla którego w artykułach [8, 10] 

został wspomniany taki eksperyment. Chodzi o to, że skoro jest wiele możliwych dynamik, to 

nasuwa się naturalne pytanie, czy są to faktycznie różne dynamiki, czy są to tylko różne opisy 

tej samej, jedynej możliwej dynamiki. Pokazanie eksperymentu falsyfikującego rozstrzyga ten 

problem ostatecznie oraz jednoznacznie. Wniosek jest taki, że są to różne dynamiki, o 

odrębnych własnościach fizycznych, a nie tylko różne opisy tego samego. Tego typu 

zagadnienia przerastają możliwości recenzenta, który zaprezentował niekompetencję na 
najwyższym możliwym poziomie. 

 Na koniec recenzent wyraził swój pogardliwy stosunek do moich badań: 

 

 W dalszej części recenzent opowiedział kilka nieistotnych historyjek i kilkakrotnie, 

w sposób całkowicie niemerytoryczny, drwi sobie z moich badań oraz mojej osoby. 

 Należy zaznaczyć także, że recenzent odniósł się tylko do jednego mojego artykułu, 

czyli z całą pewnością nie wie czego dotyczy dziewięć pozostałych publikacji. Poza tym ani 

w jednym miejscu nie podparł swoich, zresztą całkowicie błędnych, opinii literaturą naukową. 

Całość sprawia takie wrażenie, że recenzent wyłudził wynagrodzenie za recenzję, pracę, której 

nie wykonał. 

 Treść i forma tej „recenzji” oraz to, że została zaakceptowana przez Radę 

Naukową Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Warszawskiego urąga jakimkolwiek 
zasadom. 

 

 Niezależnie od wszystkiego nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego Rada Naukowa 

Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Warszawskiego wyznaczyła na recenzenta 

emerytowanego profesora, który ukończył już 80 lat i z tego powodu może mieć problemy 

z oceną wyników badań, które podważają jego dotychczasowe postrzeganie relatywistyki. 
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Odpowiedź na recenzję 3 wykonaną przez Prof. dr hab. Marek Rogatko 
 

 Analiza publikacji wykonana przez recenzenta jest bardzo pobieżna. Recenzent kilka 

razy przy omawianiu publikacji podał błędne oceny, co dowodzi, że nie zapoznał się z nimi 

na tyle wnikliwie, aby zrozumieć przedstawione w nich zagadnienia: 
 

 Przykład 1 nieprawidłowej oceny treści artykułu. 

 

 To nie jest prawda. W pracy [2] została wyprowadzona STE bez skrócenia 

poprzecznego, taka sama jak w pracy [1]. Różnica jest taka, że w pracy [1] zostało 

zaprezentowane wyprowadzenie transformacji STE, które w swoim przebiegu miało być 

z  założenia jak najbardziej podobne do wyprowadzania metodą geometryczną transformacji 

Lorentza. W tym celu konieczne było przyjęcie w pracy [1] dodatkowego założenia 

technicznego upraszczającego obliczenia. 

 W pracy [2] przedstawione zostało szczegółowe wyprowadzenie STE bez skrócenia 

poprzecznego, ale bez podpierania się tym dodatkowym założeniem. 
 

 Przykład 2 nieprawidłowej oceny treści artykułu. 

 

 To nie jest prawda, że transformacje wyprowadzone w artykule [3] pozwalają na 

budowę relatywistyki tylko dla małych prędkości w porównaniu z prędkością Układu 

Słonecznego. Nie o to chodzi w tej publikacji. 

 Wyprowadzone transformacje pozwalają na budowę relatywistyki dla każdej 

prędkości, przy czym takiej relatywistyki, w której zerowe wyniki eksperymentu Michelsona-

Morleya (M-M) będą spełnione tylko w niektórych układach inercjalnych. Czyli np. takiej 

relatywistyki z uniwersalnym układem odniesienia, w której, w układach inercjalnych 

poruszających się z małymi prędkościami względem eteru eksperyment M-M daje wynik 

zerowy, ale w układach inercjalnych poruszających się z dużymi prędkościami względem 

eteru eksperyment M-M daje wynik niezerowy. 

 We wzmiance o Układzie Słonecznym chodziło o zauważenie faktu, że jeżeli 

eksperyment M-M daje wyniki zerowe, to odbywa się to tylko w układach inercjalnych 

dostępnych człowiekowi. Nie wiadomo jaki będzie wynik tego eksperymentu w układach 

poruszających się z zupełnie innymi prędkościami względem eteru niż porusza się Układ 

Słoneczny. 
 

 Przykład 3 nieprawidłowej oceny treści artykułu. 

 

 To nie jest prawda. Artykuł [10] nie jest uogólnieniem artykułu [8]. 

 W artykule [8] oraz [10] została zaprezentowana ta sama autorska metoda 

wyprowadzania dynamik. W artykule [8] zostały one wyprowadzone dla kinematyki STE, 

natomiast w artykule [10] zostały wyprowadzone dla kinematyki STW. Nie ma mowy o tym, 

że którakolwiek z tych prac przedstawia uogólnienie tez zawartych w pracy drugiej. 
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 Przykład 4 nieprawidłowej oceny treści artykułu. 

 

To jest tylko częściowa prawda. W artykule [9] najważniejsze jest coś innego. 

Udowodniłem w nim formalnie, że STW jest teorią błędną, czyli że matematyka, na której 

opiera się ta teoria jest błędnie interpretowana. Pokazałem, w jaki sposób należy rozumieć 

matematykę STW. (https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/756430.pdf) 
 

 Na temat najważniejszego tematu artykułu [9] wspomniałem we wstępie tego artykułu 

w lakoniczny sposób „W artykule pokazane zostało, że matematykę, na której oparta jest 

kinematyka STW można inaczej interpretować i prowadzi to do innych wniosków na temat 

własności tej kinematyki”. Dlatego recenzent, który ograniczył się wyłącznie do przeczytania 

wstępu, nie wiedział czego dotyczy ta publikacja. 

 Cały artykuł [9] jest podporządkowany badaniu własności parametru e(v), który 

występuje w transformacjach. W artykule udowodniłem, że jeżeli e(v) ≠ 0, wtedy zegary 

w  układach inercjalnych są rozsynchronizowane. Szczególnym przypadkiem takiej 

transformacji jest transformacja Lorentza. Czyli STW jest teorią z rozsynchronizowanymi 

zegarami, w taki sposób, aby pomiary prędkości światła dawały pozorną wartość stałą c. 

Odczytów z takich zegarów nie można traktować dosłownie. Jedynymi teoriami, w których 

zegary są zsynchronizowane prawidłowo, są STE. 
 

 Artykuł ten, w wersji angielskiej jest już po pozytywnych recenzjach oraz korektach 

technicznych i lada dzień ukaże się w prestiżowym czasopiśmie z bazy Web of Science. 
 

 Recenzent nie wie czego tak naprawdę dotyczy ta praca, ponieważ, jak się można 

domyślać, ograniczył się tylko do przeglądnięcia małego jej fragmentu. Gdyby recenzent 

rzetelnie przeanalizował artykuł [9] to wiedziałby, że jest to praca fundamentalna dla 

relatywistyki. 

 Przykład recenzji tego artykułu potwierdza podejrzenie, że recenzenci jedynie udają, 

że rzetelnie analizują oceniane publikacje. W takiej sytuacji jest oczywiste, że badania, które 

odbiegają od powszechnie przyjętej doktryny nie mogą być zaakceptowane niezależnie od 

tego, jakie mają znaczenie oraz czy są poprawne, czy nie. Zrozumienie takich badań wymaga 

bowiem dużego nakładu czasu, chęci oraz faktycznego zaangażowania. W takim systemie 

zatwierdzane pozytywnie będą tylko prace, w których powtarza się powszechnie uznane 

dogmaty, nawet jeżeli są błędne. Czyli system recenzji nie pomaga, tylko przeszkadza 

w rozwoju nauki. 

 W podobny sposób muszę odpowiedzieć na następujące słowa recenzenta: 
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 Istnieje bardzo poważny problem z publikowaniem artykułów, w których 

przedstawiane są alternatywne wyniki oraz alternatywne teorie fizyczne. System publikacji 

jest wręcz patologiczny. Powszechnie znaną praktyka stosowaną przez recenzentów jest 

wymuszanie na autorach cytowania artykułów recenzentów. Recenzje są anonimowe, więc 

autorzy publikacji nawet nie wiedzą, że zostali zmuszeni do cytowania artykułów recenzenta. 

 Prawie wszystkie czasopisma z bazy Web of Science proszą autorów zgłaszających 

artykuły o zaproponowanie recenzentów. Jest to system idealnie zaprojektowany dla 

„spółdzielni cytatorskich”. W takim systemie koledzy recenzują nawzajem swoje publikacje 

oraz oczywiście cytują się nawzajem. To powoduje, że wiele publikacji zawiera błędy oraz 

nie przedstawia wartości naukowej, ale za to mają liczne cytowania. 
 

 Ponieważ zajmuję się rozwijaniem teorii alternatywnych dla teorii Einsteina, dlatego 

publikacja moich artykułów napotyka na bardzo duże problemy. I nie ma to żadnego związku 

z poprawnością czy niepoprawnością moich artykułów. Po prostu w tym systemie działa 

olbrzymia liczba niekompetentnych recenzentów, którzy nie są w stanie ocenić artykułu. Taki 

wniosek wysuwam na podstawie otrzymanych recenzji, pełnych merytorycznych błędów. Np. 

artykuł, w którym wykazałem, że zerowy wynik eksperymentu Michelsona-Morleya wcale 

nie udowodnił, że nie ma eteru, był wielokrotnie odrzucany, ponieważ recenzenci powtarzali 

błędną opinię opartą na nieaktualnej wiedzy podręcznikowej: „artykuł jest błędny, ponieważ 

powszechnie wiadomo, że eksperyment M-M udowodnił, że eter nie istnieje”. Czyli formalnie 

udowodniłem coś innego, a  taki „recenzent” bezmyślnie powtarza bzdury z podręcznika, 

których się kiedyś nauczył na pamięć. Np. artykuł [6], w którym pokazałem, że istnieje 

nieskończenie wiele różnych teorii z  eterem zgodnych z zerowym wynikiem eksperymentu 

M-M, otrzymał następujące błędne opinie: 

1. Journal of the Korean Physical Society (ISSN: 0374-4884) 

Recenzent 1: „ Jeżeli istnieją różnice w prędkości światła, to eksperyment Kennedy'ego-

Thorndike'a powinien być w stanie to zmierzyć”. 

Recenzent 2: „Autorzy przyjęli stałość „średniej” prędkości światła c, zamiast chwilowej 

prędkości światła c w próżni. Jest to założenie nielokalne, które skutkuje naruszeniem 

związku przyczynowego”. 

2. Acta Physica Polonica B (ISSN: 0587-4254) 

„parametr ‘psi’ wydaje się być czynnikiem, który przeskalowuje współrzędne układu 

inercjalnego”. 

3. Progress of Theoretical and Experimental Physics (ISSN 2050-3911) 

„ Ponieważ odrzucasz szczególną teorię względności nie możemy opublikować twojego 

artykułu w naszym czasopiśmie”. 
 

 Te przykłady pokazują, że czasopisma nie są w stanie wykonywać merytorycznej 

oceny publikacji, a recenzenci popełniają kompromitujące błędy. Ten patologiczny 
system wymaga głębokiej reformy. 
 

 Recenzent napisał: 
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 Prawo zachowania pędu oraz zachowania energii kinetycznej obowiązuje w każdej 

dynamice STE, jeżeli pęd oraz energię kinetyczną zdefiniuje się według wzorów (27) oraz 

(28) przedstawionych w artykule [10]. 
 

 Recenzent napisał: 

 
 

 Dipolowa anizotropia mikrofalowego promieniowania 

tła jest czymś innym niż „fluktuacje” (niejednorodności) tego 

promieniowania. Pokazuje to rysunek pochodzący z rozprawy 

noblowskiej George Smoota (rysunek 3). 

 Jak widać na rysunku średnia temperatura 

promieniowana wynosi 2,7 K. Dipolowa anizotropia dotyczy 

zmian tej temperatury na poziomie 3,4 mK. Fluktuacje tego 

promieniowania, utożsamiane z formowaniem struktur 

wielkoskalowych, są zaledwie na poziomie 18 µK. Czyli efekt 

dipolowej anizotropii jest 200 razy silniejszy niż efekt 

fluktuacji. 

 Istnieje układ odniesienia, w którym nie występuje 

dipolowa anizotropia mikrofalowego promieniowania tła, ale 

nie ma takiego układu odniesienia, w którym nie występują 

fluktuacje. Po prostu dipolowa anizotropia jest regularna, 

a fluktuacje są nieregularne. 
 

 

 

 Recenzent napisał: 

 

 Nic się wtedy nie dzieje. James Clerk Maxwell sformułował teorię 

elektromagnetyzmu dla eteru. Dopiero potem jego równania zapisano w taki sposób, że eter 

został z nich wymazany. 

 Jedne zagadnienia są kluczowe dla STW, inne dla STE. Dla teorii ważna jest jedynie 

jej zgodność z eksperymentami, a nie z innymi teoriami. 

 Wiele informacji na temat relatywistyki, w szczególności na temat zasady 

względności, przedstawiłem w wykładach dostępnych na serwisie Youtube. 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ0jXRnGzCwdQsLhb_lt7fu70nWGDccRJ) 

 

 

 Recenzent napisał: 

Rys. 3. Mapa mikrofalowego 

promieniowania tła. 

Pomiary satelity COBE. 
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 Jeżeli recenzent nie potrafi pokazać eksperymentów podważających STE, to nie 

powinien formułować takiego zarzutu w stosunku do moich badań. 

 Taki zarzut potwierdza tylko, że recenzent nie zapoznał się wnikliwie z moimi 

publikacjami. Informacje na temat falsyfikacji STW oraz STE przedstawiłem w artykule [5]. 

Według STE, jeżeli obserwator porusza się z małymi prędkościami (nierelatywistycznymi) 

względem eteru, wtedy jego obserwacje są identyczne z obserwacjami obserwatora 

analizowanego według STW. Czyli w takiej sytuacji wszystkie eksperymenty będą zgodne 

z jedną oraz drugą teorią z  bardzo dużą dokładnością. Aby zobaczyć różnicę pomiędzy tymi 

teoriami trzeba zrobić jedną z dwóch rzeczy: 

1. Bardzo dokładne pomiary nieizotropowości. Według STE nieizotropowość może 

występować, natomiast według STW na pewno jej nie ma (obiecującym pomiarem jest 

dipolowa anizotropia mikrofalowego promieniowana tła [6]). 

2. Rozpędzić obserwatora (czyli urządzenia pomiarowe) do dużych prędkości względem 

eteru. Wtedy według STE dla takiego obserwatora efekty nieizotropowości staną się 

bardzo wyraźne, natomiast według STW takich efektów nie będzie wcale. 
 

 Jeżeli Układ Słoneczny porusza się względem eteru jedynie z prędkością 369 km/s [6], 

to z naszej perspektywy przewidywania obu teorii są niemal identyczne. 
 

 Recenzent napisał: 

 

 W jakim celu miałbym cytować inne prace dotyczące dipolowej anizotropii 

promieniowania tła? W jaki sposób poprawiłoby to jakość moich publikacji? 

 Dipolowa anizotropia promieniowania tła jest oczywiście interpretowana jako efekt 

Dopplera. Ale ponieważ w STW nie ma eteru świetlnego, dlatego jedynym wyjaśnieniem, 

dlaczego istnieje wyróżniony układ odniesienia, w którym promieniowanie tła jest 

jednorodne, jest takie, że jest to układ przypadkowy. To znaczy, że w początkowym okresie 

ewolucji wszechświata materia stałą się nagle przeźroczysta dla promieniowania i wtedy 

mogło się ono uwolnić. Teraz jest ono jednorodne w układzie, w którym wtedy przypadkowo 

znajdowała się materia (tak przedstawia to w swojej noblowskiej rozprawie George Smoot). 

Czyli według dotychczasowego tłumaczenia ten wyróżniony układ jest przypadkowy. 

Interpretacja według STE jest inna, czyli ten układ nie jest przypadkowy tylko jest związany 

z fizycznymi własnościami eteru świetlnego. 
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 Recenzent zadał kilka pytań, na które powyżej odpowiedziałem, ale jaki to ma 

związek z oceną moich badań? Jeżeli recenzent miał do mnie pytania, to powinien poprosić o 

rozmowę (na podstawie Dz.U. 2017 poz. 1789, Art. 18a. pkt. 10). Ja zawsze jestem gotowy 

do rozmowy i bardzo chętnie odpowiedziałbym na wszelkie pytania. Zadawanie pytań na tym 

etapie jest spóźnione. To, że recenzent musi zadać pytania, ponieważ najwyraźniej nie zna na 

nie odpowiedzi pokazuje, że nie jest wystarczająco kompetentny w tematyce, aby 

kategorycznie odrzucać dany dorobek naukowy. 

 Wygląda to tak, jakby recenzent bał się wprost postawić zarzut w stosunku do STE, 

ponieważ niepewnie porusza się w tej tematyce. Dlatego formułuje nie zarzuty, tylko pytania. 

Właściwie nie wiadomo, czy zadaje te pytania z ciekawości, czy są to zarzuty do badań. Jeżeli 

w ten sposób formułuje zarzuty, to są one niemerytoryczne, ponieważ nie zostały poparte 

żadnymi konkretnymi eksperymentami albo wywodami. Krytyka badań powinna być 

sformułowana wprost oraz precyzyjnie. 

 

 Z przedstawionej powyżej analizy wynika, że recenzent nie zapoznał się rzetelnie 

z ocenianymi publikacjami oraz porusza się niepewnie w ocenianej tematyce. W takiej 

sytuacji najwygodniej jest mu stwierdzić, że „oceniam jako przedwczesne wystąpienie 

o stopień doktora habilitowanego”. Jest to jednak bardzo nieuczciwe w stosunku do mnie 
jak też do roli recenzenta, której się podjął. 
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Zastrzeżenie formalne 
 

 Zgodnie z informacją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zawartą w piśmie 

Nr BCK-V-L-11164/19 z dnia 10.02.2020 (oraz przytoczonymi w tym piśmie przepisami) 

Uniwersytet Warszawski powinien powołać trzech członków komisji, w tym recenzenta, 

spośród osób, co do których „nie wystąpią wątpliwości dotyczące braku bezstronności”. 

W mojej opinii takiego wymogu nie spełnia recenzent, powołany przez Uniwersytet 

Warszawski uchwałą nr 41 z dnia 11.05.2020, prof. Emerytowany UJ Andrzej Staruszkiewicz. 

 

 Podejrzewam, że pogardliwa postawa prof. Andrzeja Staruszkiewicza w stosunku do 

mnie jest spowodowana tym, że kilkakrotnie wykazywałem niekompetencję fizyków 

związanych z czasopismem Acta Physica Polonica B wydawanym na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Prof. Andrzej Staruszkiewicz był wieloletnim redaktorem tego czasopisma, 

jest więc ściśle związany z tym środowiskiem. 

 W latach 2017-2019 wysyłałem do Acta Physica Polonica B kilka publikacji. Za 

każdym razem były one odrzucane na podstawie opinii zawierających merytoryczne błędy. 

Ponieważ w 2019 roku organizatorzy 45 Zjazdu Fizyków Polskich, odbywającego się także na 

Uniwersytecie Jagiellońskim odrzucali moje referaty, postanowiłem napisać ulotkę 

informacyjną, w której podałem przykłady 4 publikacji odrzuconych przez Acta Physica 

Polonica B oraz opisałem przykłady kardynalnych merytorycznych błędów, na podstawie 

których odrzucano moje artykuły. Ulotkę załączam do tego pisma. 

 Ważne w tej sprawie jest to, że trzy z tych odrzuconych publikacji opublikowałem 

później w czasopismach z listy Web of Science, natomiast czwarty jest już po pozytywnych 

recenzjach oraz korektach także w czasopiśmie z listy Web of Science. Trzy z tych czasopism 

(z artykułami [1], [2] oraz [4]) posiadają wyższy IF niż Acta Physica Polonica B, czyli są 

bardziej prestiżowe. To dowodzi, nawet dla osoby nieznającej się na fizyce, że opinie Acta 

Physica Polonica B o błędach w moich artykułach były bezzasadne. Trzy z tych artykułów 

([1], [2] oraz [4]) znajdują się w cyklu publikacji ocenianym przez recenzentów (odpowiednio 

pod numerami 6, 10 oraz 9). Niestety prof. Andrzej Staruszkiewicz powtórzył w swojej 

recenzji "standardy" stosowane w Acta Physica Polonica B, z tym, że nawet nie zdobył się 

chociażby na jedną merytoryczną uwagę. 

 Zrozumiałbym, gdyby Acta Physica Polonica B uczciwie napisała, np., że przyjmują 

artykuły tylko osób z układu. Bezpodstawne twierdzenia, że moje publikacje są błędne były 

bardzo irytujące. Dlatego informacje o niekompetencji fizyków powiązanych z Acta Physica 

Polonica B oraz Uniwersytetem Jagiellońskim formułowałem także kilka razy publicznie 

w wykładach z fizyki dostępnych na YouTube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ0jXRnGzCwdQsLhb_lt7fu70nWGDccRJ. 

 Wszystkie te wydarzenia spowodowały, że jestem w nieżyczliwych relacjach 

z   fizykami powiązanymi z czasopismem Acta Physica Polonica B oraz zapewne 

Uniwersytetem Jagiellońskim i należało się spodziewać tego, że recenzent z tego środowiska 

nie dokona uczciwej oceny mojego dorobku naukowego. 

 

 Z powodu mojego sporu ze środowiskiem fizyków powiązanych z czasopismem 

Acta Physica Polonica B wydawanym na Uniwersytecie Jagiellońskim, prof. 

Emerytowany UJ Andrzej Staruszkiewicz jako osoba ściśle powiązana z czasopismem 

Acta Physica Polonica B oraz Uniwersytetem Jagiellońskim oraz bez wątpienia dobrze 

poinformowana o tym sporze powinien odmówić wykonania recenzji.  
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Podsumowanie 

 

 Błędy oraz niemerytoryczne uwagi zawarte w recenzjach zostały powtórzone 

w protokołach Komisji Habilitacyjnej oraz Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne 

Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego nie odnoszę się do nich szczegółowo w tym 

odwołaniu. 

 

 Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że kilkakrotnie zabiegałem o to, aby wystąpić 

z wynikami swoich badań na seminariach prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim 

(z   takimi prośbami zwracałem się do współtworzącego takie seminaria Polskiego 

Towarzystwa Relatywistycznego). Wszystkie moje prośby zostały zignorowane. Jednocześnie 

w postępowaniu Komisja Habilitacyjna nie skorzystała z możliwości przeprowadzania ze 

mną rozmowy na temat moich osiągnięć (Dz.U. 2017 poz. 1789, Art. 18a. pkt. 10). Bez 

wątpienia w czasie takich rozmów wyjaśniłbym błędy stojące u podstaw negatywnej oceny 

moich badań, dzięki czemu recenzenci oraz Komisja Habilitacyjna nie popełniliby 

merytorycznych błędów, które zostały zawarte w recenzjach oraz protokołach. 

 

 W preambule ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Dz.U. 2018 poz. 1668) zapisane zostało, że: 

– obowiązkiem władzy publicznej jest tworzenie optymalnych warunków dla wolności badań 

naukowych …, 

– każdy uczony ponosi odpowiedzialność za jakość i rzetelność prowadzonych badań oraz za 

wychowanie młodego pokolenia, 

 Jak w świetle tych zapisów ma się fakt, że recenzent 1 popełnił podstawowe 

merytoryczne błędy w tematyce, w której powinien być specjalistą? Czy poniesie 

odpowiedzialność za brak jakości i rzetelności? 

 Jak w świetle tych zapisów ma się fakt, że recenzent 2 nie wykonał recenzji, tylko 

przedstawił anegdotki oraz niepowiązane ze sprawą opinie na temat dydaktyki? 

 Jak w świetle tych zapisów ma się fakt, że recenzent 3 nie zapoznał się rzetelnie 

z  ocenianymi publikacjami? Nie potrafi postawić w stosunku do badań żadnego konkretnego 

zarzutu, ale za to zadaje wiele pytań. Na koniec, bez żadnego merytorycznego uzasadnienia 

negatywnie ocenia cykl publikacji. 

 

 W związku z tym, że recenzje przedstawionego do oceny cyklu publikacji 

zawierają liczne błędy, które stały się podstawą do wystawienia negatywnej oceny, 

wnoszę o powołanie kompetentnych recenzentów oraz skierowanie wniosku o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego do Rady Naukowej, która jest w sanie rozpatrzyć go 

w sposób rzetelny oraz merytoryczny. 
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