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Ostateczne przedsądowe wezwanie do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych 

poprzez wydrukowanie w Fotonie naszego listu do redakcji 
 

 

 W związku z tym, że w Fotonie nr 150 zostały opublikowane List do redakcji Fotonu 

oraz Nota od redakcji dotyczące naszego artykułu zamieszczonego w Fotonie nr 149, 

Uniwersalny układ odniesienia dla propagacji światła – nierozwiązany problem fizyki 

wzywamy redakcję Fotonu do zaprzestania naruszania naszych dóbr osobistych. 
 

 Treści Listu do redakcji Fotonu oraz Noty od redakcji sugerują, że nasz artykuł 

zawiera błędy, co jest nieprawdą. Pismom tym poświęcono w Fotonie dwie strony i dotyczą 

one nie tylko naszego artykułu, ale także zawierają ataki personalne niezwiązane z naszym 

artykułem. 
 

 Treści zawarte w Liście do redakcji Fotonu oraz Nocie od redakcji w sposób 

oczywisty i rażący naruszają nasze dobra osobiste, jakimi jest nasz wizerunek oraz nasza 

twórczość naukowa, a także podważają naszą wiarygodność, jako naukowców oraz 

wprowadzają czytelników pisma Foton w błąd. Treści te mają formę nierzetelnych opinii. 

Napisano w nich nieprawdziwą informację, że publikacja naszego artykułu jest skandalem. 

Zasugerowano, że streszczenia recenzji dotyczących postępowania habilitacyjnego Romana 

Szostek wykazują jakieś (niewskazane) wady naszego artykułu. Stwierdzono, że publikacja 

naszego artykułu jest wynikiem błędu redakcji polegającego na niestarannym dobraniu 

recenzentów oraz pośpiesznym (w domyśle nieprzemyślanym) jego opublikowaniu. Błędnie 

oraz bezzasadnie podważono wartość naszych badań naukowych nad Szczególną Teorią 

Eteru, lekceważąc fakt, że nasze badania w tym zakresie są udokumentowane w prestiżowych 

czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 
 

 Skutkiem publikowania błędnych opinii na temat nowatorskich badań naukowych jest 

opóźnianie rozwoju fizyki oraz polskiej nauki. Utrzymywanie w przestrzeni publicznej 

błędnych opinii na temat naszych badań może także skutkować różnego rodzaju 

utrudnieniami w prowadzonych przez nas badaniach w przyszłości. 
 

 Wydaje się nie bez znaczenia, że jeden z autorów Listu do redakcji Fotonu był 

recenzentem w procesie habilitacyjnym Romana Szostek. Habilitant Roman Szostek zarzucał 

recenzentowi niewykonanie dzieła, ponieważ recenzja nie spełniała wymogów recenzji. 
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Dlatego mamy wrażenie, że List do redakcji Fotonu został spowodowany niezadowoleniem 

recenzenta w tamtej sprawie. 
 

 W dniu 16.02.2022 wysłaliśmy drogą mailową do redakcji Fotonu nasz list z żądaniem 

jego publikacji. Ponieważ minęły już ponad 2 miesiące, a nasze pismo pozostało bez 

odpowiedzi, nie możemy dłużej czekać i tolerować tego, że w przestrzeni publicznej 

naruszane są nasze dobra osobiste. 
 

 Dlatego wzywamy redakcję Fotonu żeby dopełniła czynności koniecznych do 

usunięcia skutków swojego działania, czyli opublikowała w kolejnym numerze Fotonu nasz 

list do redakcji, w którym przedstawiliśmy nasze stanowisko w tej sprawie oraz odparliśmy 

bezzasadne zarzuty sformułowane w Liście do redakcji oraz Nocie od redakcji. 
 

 W załączniku przesyłamy nasz dwustronicowy List do redakcji Fotonu na temat 

bezzasadnych zarzutów w stosunku do naszej publikacji o uniwersalnym układzie odniesienia, 

którego publikacji się domagamy. 
 

 Domagamy się publikacji naszego listu w kolejnym numerze Fotonu. Jeżeli 

kolejny numer Fotonu nie ukaże się do 31.12.2022 roku, wtedy domagamy się dołączenia 

naszego listu do numeru 150 Fotonu na takich samych prawach jak List do redakcji 

Fotonu oraz Nota od redakcji, czyli w wersji elektronicznej na stronie numeru 150 Fotonu 

oraz jednocześnie w formie drukowanego uzupełnienia do wszystkich wersji 
drukowanych. 
 

 Bardzo prosimy o poinformowanie nas o decyzji w tej sprawie do 31.05.2022. Jeżeli 

żądanie usunięcia skutków naruszenia naszych dóbr osobistych nie zostanie spełnione, wtedy 

będziemy się tego domagali w postępowaniu cywilnym. Jeżeli dojdzie do procesu sądowego 

będziemy się dodatkowo domagali odszkodowania w formie pieniężnej w kwocie po 1000 zł 

(tysiąc złotych) dla każdego z nas, za każdy miesiąc, począwszy od 01.06.2022 do momentu 

opublikowana sprostowania. W procesie sądowym będziemy się także domagali publicznych 

przeprosin, a także wystosowania do wszystkich, którzy powielili List do redakcji Fotonu lub 

Notę od redakcji żądanie zamieszczenia sprostowania. 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. List do redakcji Fotonu na temat bezzasadnych zarzutów w stosunku do naszej publikacji 

o uniwersalnym układzie odniesienia (w formacie DOC wysłany na maile, w wersji 

drukowanej wysłany na adresy domowe). 

 

Do wiadomości (wysłane w wersji drukowanej): 

1. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, 

2. Sekcja Nauczycielska Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskie Towarzystwo 

Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa. 

 

Wniosek ten został wysłany do Fotonu także na maile (wysłane w wersji elektronicznej): 

1. Redaktor naczelny Fotonu, Zofia Gołąb-Meyer <meyer@th.if.uj.edu.pl>, 

2. Redakcja Fotonu <redakcja.foton@uj.edu.pl>, 

3. Zespół redakcyjny Fotonu, Dagmara Sokołowska <ufdsokol@cyf-kr.edu.pl>. 


