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Informacja o konflikcie interesów trzech recenzentów, większości członków komisji 

habilitacyjnej oraz dwóch rzeczoznawców 

 

 

 Ze zdziwieniem odkryłem, że większość osób zajmujących się moim wnioskiem 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego jest w konflikcie interesów. 

 

 Następujące osoby są członkami Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego 

działającego na Uniwersytecie Warszawskim (https://www.fuw.edu.pl/~potor/): 

1. Prof. Jacek Jezierski* - członek Komisji Habilitacyjnej powołany przez UW, 

w PTR jest członkiem komisji rewizyjnej, 

2.  Prof. Jerzy Lewandowski* - sekretarz Komisji Habilitacyjnej powołany przez UW, 

w PTR jest prezesem, 

3.  Prof. Andrzej Staruszkiewicz - recenzent powołany przez UW, 

4.  Prof. Jerzy Kowalski-Glikman - recenzent powołany przez RDN, 

w PTR jest członkiem komisji rewizyjnej, 

5.  Prof. Marek Rogatko* - recenzent powołany przez RDN, 

6. Prof. Jerzy Kijowski* - rzeczoznawca powołany przez Radę Doskonałości 

Naukowej, według mojej wiedzy pracuje min. na 

Uniwersytecie Warszawskim, 

7.  Prof. Piotr Jaranowski* - rzeczoznawca powołany przez Radę Doskonałości 

Naukowej, według moje wiedzy pracował w filii 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 Symbolem * oznaczeni są członkowie założyciele Polskiego Towarzystwa 

Relatywistycznego. 

 

 Tyko dwóch członków Komisji Habilitacyjnej nie należy do Polskiego Towarzystwa 

Relatywistycznego, czyli prof. Jakub Rembieliński oraz prof. Andrzej Horzela. 

 

 Członkowie Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego są zaangażowani 

w promowaniu relatywistyki Einsteina oraz czerpią z tego tytułu różnorakie korzyści. Na 

stronie WWW Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego jest napisane, że celem 

towarzystwa „jest konsolidacja znakomitych polskich relatywistów w prężnie działające 

środowisko, propagowanie na świecie informacji o osiągnięciach polskiej relatywistyki”. 

Polskie Towarzystwo Relatywistyczne otwarcie więc stawia sobie za cel propagowanie 

relatywistyki Einsteina. 
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 Tymczasem w cyklu publikacji wykazałem, że relatywiści popełniają wiele błędów 

oraz wykazują brak zrozumienia dla teorii, którymi się zajmują. Pokazując alternatywne 

teorie wykazałem, że ich dorobek naukowy jest wątpliwej jakości. Oni szkodzą systemowi 

kształcenia, jeżeli uczą studentów błędnych teorii fizycznych. 

 

 Szczególnie istotny w tym względzie jest mój artykuł nr 9 w cyklu ocenianych 

publikacji. Artykuł ten jest już opublikowany także w języku angielskim [1]. W artykule tym 

przedstawiłem formalny dowód, że współcześnie uznawana interpretacja matematyki STW 

jest błędna. W rzeczywistości jest to teoria z zegarami rozsynchronizowanymi w taki sposób, 

aby w każdym układzie inercjalnym wydawało się, że jednokierunkowa prędkość światła 

w próżni ma stałą wartość c. Czyli STW opisuje pomiary wykonywane nieprawidłowo 

zsynchronizowanymi zegarami. To właśnie z tego powodu, że w STW obserwatorzy 

posługują się nieskalibrowanymi zegarami ich pomiary dylatacji czasu oraz innych efektów 

fizycznych nie są zgodne (przyczyna paradoksów STW). Czyli STW, na którą składa się 

matematyka oraz interpretacja tej matematyki, jest teorią błędną. 

 Moje badania są dla tych osób wyjątkowo niekorzystne. Dlatego tak wrogo oraz 

niemerytorycznie ocenili moje osiągnięcia naukowe. 

 

 Niezależnie od powyższego, jako rzeczoznawców w sprawie powołano kolejnych 

dwóch członków Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego, którzy jednocześnie są, albo byli 

powiązani zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim. Czyli ja w odwołaniu wykazałem 

niekompetencję fizyków Uniwersytetu Warszawskiego, a Rada Doskonałości Naukowej 

powołała na rzeczoznawców w tej sprawie osoby powiązane z Uniwersytetem Warszawskim. 

Czyli rzeczoznawcy są w podwójnym konflikcie interesów. 

 

 Powoływani członkowie komisji oraz rzeczoznawcy powinni być pytani o konflikt 

interesów. 

 

Z poważaniem 

 

 

………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Szostek Roman, Derivation of all linear transformations that meet the results of 
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