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Stanowisko w sprawie UCHWAŁY NR 18 

RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 marca 2021 r. 

 
 
 Dotarła do mnie uchwała nr 18 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne 

Uniwersytetu Warszawskiego dotycząca mojego odwołania od decyzji o odmowie nadania mi 
stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki fizyczne. 
 

 Uchwałą nr 18 Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu 

Warszawskiego potwierdziła, że nie jest w stanie merytorycznie zajmować się 
relatywistką, czyli tematyką moich badań. 
 

UZASADNIENIE 
 

 W Uchwale nr 18 (str. 1) napisano, że: 
 

 
 

 RNDNF nie odniosła się do żadnego z konkretnych błędów merytorycznych, które 
popełnił w swojej recenzji prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman. Rada powołała się jedynie 
na autorytet trzech recenzentów, który ma rzekomo wynikać z dużej liczby ich publikacji oraz 
licznych ich cytowań. Jest to pozamerytoryczny argumentum ad verecundiam, który ośmiesza 
RNDNF. Nikt bowiem nie ma monopolu na prawdę naukową, niezależnie od liczby 
publikacji oraz cytowań. 
 

 Błędna opinia recenzenta prof. dr hab. Jerzego Kowalski-Glikmana o równoważności 
Szczególnej Teorii Względności (STW) oraz Szczególnych Teorii Eteru (STE) była 
wypowiadana także przez innych członków RNDNF. Np. w protokole z 13-go posiedzenia 
RNDNF z 7 grudnia 2020 roku (str. 9) odnotowano następujące stanowisko dr hab. Andrzeja 
Horzela: 
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 W tym samym protokole RNDNF z 7 grudnia 2020 roku odnotowano stanowisko na 
ten temat prof. Jakuba Rembielińskiego: 
 

 
 

 Żaden z członków RNDNF w składzie z 2020 roku oraz w składzie z 2021 roku nie 
wyraził odmiennej opinii w tej sprawie, czyli przekonania o równoważności STW oraz STE. 
 Jak już wykazałem w odwołaniu opinia ta jest błędna. W odwołaniu podałem 

opisy dwóch eksperymentów dowodzących, że STW opisuje inną rzeczywistość fizyczną 

niż STE. Tymczasem w Uchwale nr 18 arogancko stwierdzono, że RNDNF nie będzie się 

zajmować sprawami merytorycznymi. Członkowie Rady nie są w stanie merytorycznie 

zajmować się tymi zagadnieniami. 

 Istnieje wiele innych dowodów, że STW opisuje inną rzeczywistość fizyczną niż 

STE, czyli konwencja jednokierunkowej prędkości światła nie jest umowna. Np.: 

1. Według STW dwóch obserwatorów poruszających się wzdłuż jednej prostej zawsze 

obserwuje efekty Dopplera w sposób symetryczny. Natomiast w STE efekt Dopplera 

dla obserwatora spoczywającego względem eteru oraz obserwatora poruszającego się 

względem eteru zawsze jest niesymetryczny. Na efekt Dopplera nie ma wpływu 

sposób synchronizacji zegarów, dlatego różnic w przewidywaniu dwóch teorii nie 

można skompensować synchronizacją zegarów. Dlatego jeżeli przewidywania dwóch 

teorii są w tym zakresie inne, to dowodzi to bezsprzecznie, że teorie te opisują inne 

rzeczywistości fizyczne. 

2. W STE ze skróceniami poprzecznymi ciało poruszające się względem eteru może 

zmieścić się pomiędzy przeszkodami nieruchomymi względem eteru, jeżeli jego 

skrócenie poprzeczne będzie wystarczająco duże. W każdej STE ze skróceniem 

poprzecznym efekt ten jest inny. Jednocześnie nie występuje on w STW. To czy 

poruszające się ciało zmieści się pomiędzy przeszkodami nie zależy od synchronizacji 

zegarów. To jest konkretny efekt fizyczny, który dowodzi bezsprzecznie, że teorie te 

opisują inne rzeczywistości fizyczne. 

 Te dwa kolejne dowody pokazują, że członkowie RNDNF są ignorantami 

w sprawach, w których mają dokonywać oceny. Bezmyślnie powtarzają błędną opinię 

na ten temat z artykułu [1]. 

 Jeżeli przyjmiemy, że rzeczywistość jest prawidłowo opisywana przez STW, 

wtedy możemy dowolnie synchronizować zegary w ramach tej teorii. Ale zawsze 

wszelkie pomiary będziemy musieli interpretować w sposób wynikający z założeń, na 

których opiera się STW. 

 Jeżeli natomiast przyjmiemy, że rzeczywistość jest prawidłowo opisywana przez 

STE, wtedy także możemy dowolnie synchronizować zegary w ramach tej teorii. Ale 

zawsze wszelkie pomiary będziemy musieli interpretować w sposób wynikający 

z założeń, na których opiera się STE. 
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 W fizyce ważny jest nie tylko sam pomiar, który faktycznie może zależeć od 

synchronizacji zegarów, ale ważna jest jego późniejsza interpretacja. A ta interpretacja 

będzie inna w ramach STW, a inna w ramach STE. 

 To, że w ramach każdej z tych teorii można dowolnie synchronizować zegary nie 

jest dowodem, że teorie te są równoważne, czyli, że opisują te same własności fizyczne. 

To właśnie takich elementarnych zagadnień fizyki nie rozumieją członkowie RNDNF 

Uniwersytetu Warszawskiego. 
 

 Pragnę także odnotować, że w swojej recenzji prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman 
twierdził, że moje prace naukowe zawierają błędy oraz założenia STE są sprzeczne. Nie 
wskazał jednak ani żadnego błędu, ani sprzeczności. Nikt z członków RNDNF nie zauważył, 
że prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman nie uzasadnił swoich zarzutów. To dobitnie dowodzi 
niskiego poziomu RNDNF. 
 

 W Uchwale nr 18 Rada Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne mataczy oraz kłamie 
w  sprawie mojego zarzutu, co do braku bezstronności recenzenta prof. emerytowanego UJ 
Andrzeja Staruszkiewicza. W uchwale nr 18 napisano: 
 

 
 

 Czyli RNDNF udaje, że nie rozumie moich zarzutów w tej sprawie. Tymczasem 
w protokole RNDNF z 7 grudnia 2020 roku odnotowano następujące dwie wypowiedzi: 
 

 
 

 
 

 Czyli członkowie RNDNF dobrze wiedzą, że „recenzja” prof. emerytowanego UJ 
Andrzeja Staruszkiewicza nie jest recenzją, tylko pogadanką niezwiązaną z moimi 
osiągnięciami naukowymi. 
 Moje podejrzenie, co do braku bezstronności prof. emerytowanego UJ Andrzeja 
Staruszkiewicza ma jednak znacznie poważniejsze podstawy niż to, że jego „recenzja” nie 
spełnia wymogów recenzji. Wyjaśniłem to bardzo dokładnie w odwołaniu. Chodzi o to, że 
wielokrotnie publicznie wypowiadałem się krytycznie na temat kompetencji fizyków 
Uniwersytetu Jagiellońskiego związanych z czasopismem Acta Physica Polonica B (czyli 
także na temat tego recenzenta). Moja krytyka ma swoje uzasadnienie w kardynalnych 
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błędach merytorycznych, które otrzymywałem w recenzjach oraz opiniach na temat moich 
artykułów wysyłanych do Acta Physica Polonica B. Żenująco niskie kompetencje tych osób 
zmusiły mnie do wydania ulotki informacyjnej na ten temat, którą rozprowadzałem w 2019 
roku na 45 Zjeździe Fizyków Polskich. Ulotkę tę dołączyłem do odwołania z 21.01.2021 roku. 
Wszystkie moje artykuły odrzucone przez Acta Physica Polonica B opublikowałem 
w  czasopismach z bazy Web of Science. Np. ostatni z nich, w którym przedstawiłem 
przełomowe badania z zakresu relatywistyki, czyli formalny dowód tego, że matematyka 
STW jest współcześnie błędnie interpretowana, ukazał się w Moscow University Physics 

Bulletin: 
ENG https://doi.org/10.3103/S0027134920060181 
POL www.vixra.org/abs/2101.0037 

 

 Krytykę fizyków z Acta Physica Polonica B formułowałem także wielokrotnie 
publicznie w wykładach dostępnych na platformie YouTube, np. w wykładzie Błędna Teoria 

Einsteina cz.2, w minutach 38:40-39:30 www.youtube.com/watch?v=csTILk4_qEo 
 Podsumowując, moje podejrzenia co do braku bezstronności recenzenta prof. 
Emerytowanego UJ Andrzeja Staruszkiewicza nie wynikają z tego, że czasopismo Acta 

Physica Polonica B odrzucało moje publikacje, tylko z tego, że publicznie, i to wielokrotnie, 
krytykowałem środowisko, z którego wywodzi się prof. emerytowany UJ Andrzej 
Staruszkiewicz. Recenzent ten jest zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz 
był wieloletnim redaktorem Acta Physica Polonica B. Podejrzewam, że prof. emerytowany 

UJ Andrzej Staruszkiewicz nie wykonał recenzji z powodu wrogiego nastawienia do 

mojej osoby. 
 

 Co do ostatniej, trzeciej recenzji, wykonanej przez prof. dr hab. Marka Rogatko, 
należy zauważyć, że zadawanie pytań habilitantowi po wystawieniu oceny jest absurdalne. 
Wyobraźmy sobie sędziego, który najpierw wydaje wyrok, a później w uzasadnieniu wyroku 
zadaje pytania stronom postępowania. To byłaby kompromitacja wymiaru sprawiedliwości, 
który powinien wyjaśniać wątpliwości w trakcie postępowania sądowego, a nie potem. Taki 
kompromitujący charakter ma właśnie recenzja prof. dr hab. Marka Rogatko. Najgorsze jest 
to, że nie przeszkadza to żadnemu członkowi RNDNF. Niezależnie od tego, w odwołaniu 
bezsprzecznie udowodniłem, że recenzent prof. dr hab. Marek Rogatko nie wie, co zawierają 
moje publikacje. 
 

Podsumowanie 
 
 Przykład mojej sprawy pokazuje, że ten system, nie działa. W nauce funkcjonują 
liczne grupy osób niekompetentnych. Kliki te są utrzymywane ze środków publicznych 
i  powinny się zajmować rozwijaniem nauki. Tymczasem nie tylko nie mają zdolności do 
zajmowania się nauką, ale wręcz blokują jej rozwój. 
 Moje badania przedstawione do oceny Rady nie mogą budzić żadnych wątpliwości. 
W ocenianych publikacjach zajmuję się fizyką matematyczną. To co robię, to dowodzę 
twierdzenia. Podważanie tych badań jest podważaniem formalnie udowodnionych twierdzeń 
matematycznych. 
 

Z poważaniem 
 
 
………………………………………………. 
 

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

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


