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

o uniwersalnym układzie odniesienia 
 

 

W Fotonie nr 149 (2020) opublikowany został nasz artykuł Uniwersalny układ 

odniesienia dla propagacji światła – nierozwiązany problem fizyki, w którym 
przedstawiliśmy wyniki badań nad Szczególną Teorią Eteru. W Fotonie nr 150 

(2020) zamieszone zostały List oraz Nota, które sugerują, że nasz artykuł 

posiada wady, które jednak nie zostały wskazane ani w liście, ani w nocie. 
Musimy zwrócić uwagę na to, że wyniki eksperymentów można tłumaczyć 

przy pomocy różnych teorii. W szeregu publikacji pokazaliśmy, że 

eksperymenty uważane za podstawę Szczególnej Teorii Względności (STW) 

mogą być wyjaśnione przy pomocy teorii z eterem, w którym propaguje 
światło. 

Musimy zwrócić uwagę na to, że wzorom matematycznym można nadać 

różne znaczenia fizyczne. Dlatego teorie fizyczne składają się z dwóch 
elementów: wzorów matematycznych oraz tego, w jaki sposób interpretuje się 

tą matematykę. Sama matematyka nie definiuje teorii w sposób jednoznaczny. 

Matematyka STW nie jest tutaj wyjątkiem. 
Niektóre interpretacje matematyki, na której opiera się STW, są poprawne, 

a inne błędne. W artykule [1] został przedstawiony 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). 

Autorzy listu do redakcji, prof. Edward Malec oraz prof. Andrzej 
Staruszkiewicz przedstawili jeden argument, który ma w ich ocenie podważać 

Szczególną Teorię Eteru, jako prawidłowy model rzeczywistości. Wskazali na 

wyjątkową zgodność pomiarów anomalnego momentu magnetycznego 
elektronu oraz przewidywań tego momentu według Elektrodynamiki 

Kwantowej. Błędnie wnioskują, że to dowodzi ostateczności STW. Jeżeli 

autorzy listu chcieliby wykazać, że jakiś pomiar jest niezgodny ze Szczególną 
Teorią Eteru, to musieliby obliczyć, jakie są w tym zakresie przewidywania 

Szczególnej Teorii Eteru. Dopiero gdyby prawidłowo zrobione obliczenia były 

niezgodne z pomiarami, mieliby argument przeciwko teorii. Jednak oni nie 

wykonali żadnych obliczeń, a jedynie bezzasadnie sugerują niezgodność. 
Argument autorów listu nie jest argumentem wprost. Jest bardzo pokrętny. 

Twierdzą na przykład, że Elektrodynamika Maxwella opiera się na geometrii 

Minkowskiego, a to nie jest prawda. Pierwotnie równania Maxwella były 
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zapisane w sposób uwzględniający eter świetlny. Były one sformułowane, gdy 

geometria Minkowskiego nie była jeszcze znana. Sam James Maxwell był 

zwolennikiem eteru świetlnego. Dla 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 ... 

o którym wiemy" (Ether, Encyclopaedia Britannica, Ninth Edition, 1878). 

W naszych publikacjach wykazaliśmy, że eksperyment Michelsona-

Morleya jest od ponad 100 lat błędnie rozumiany. To pokazuje, że do innych 
eksperymentów oraz teoretycznych wywodów należy podchodzić bardzo 

ostrożnie (np. pomiaru anomalnego momentu magnetycznego elektronu). One 

tak samo mogą być obarczone różnymi błędami. Dlatego autorzy listu powinni 
podać konkretne źródła szczegółowych obliczeń, na które się powołują. Taka 

jest powszechnie uznawana praktyka w nauce. 

Autorzy listu napisali także o recenzji Andrzeja Staruszkiewicza 

z postępowania habilitacyjnego dr inż. Romana Szostek. Dziwi nas, że podali 
link do protokołu z tej sprawy, ponieważ są w nim negatywne opinie trzech 

profesorów na temat tej recenzji, a także opinia, że z jej powodu może być 

unieważniany cały proces habilitacyjny. Andrzej Staruszkiewicz powinien 
wstydzić się tej recenzji, a nie chwalić się nią w liście do redakcji Fotonu. 

Informacje na temat Szczególnej Teorii Eteru oraz wspomnianego 

postępowania habilitacyjnego zamieszczamy na stronie www.ste.com.pl. 
To było przewidywalne, że nasze badania wychodzące ponad STW będą 

ignorancko lekceważone przez środowiska relatywistów. Nasz ludzki gatunek 

cechuje się bardzo przykrą cechą, że nowe idee zawsze są blokowanie przez 

ludzi, którzy czerpali korzyści z idei starych. Oni nie potrafią pogodzić się 
z faktem, że coś, w co wierzyli jest podważane. Przeraża ich perspektywa 

utraty dotychczasowej pozycji. W historii nauki istnieje wiele przykładów 

ujawniających tą bardzo negatywną ludzką cechę. Wystarczy popatrzeć na to, 
w jaki sposób byli traktowani przez sobie współczesnych: Galileusz z Galilei, 

Giordano Bruno, Ignaz Semmelweis, Ludwig Boltzmann, czy chociażby 

Nikołaj Łobaczewski oraz János Bolyai (twórcy geometrii nieeuklidesowych). 
Na temat tej ludzkiej cechy wypowiadał się także Max Planck: Prawda 

naukowa nie triumfuje poprzez przekonanie przeciwników, ale dzięki temu, że 

przeciwnicy wymierają, a nowe pokolenie wyrasta z prawdą (Wissenschaftliche 

Autobiographie, 1950, www.wikide.wiki/wiki/es/Principio_de_Planck). 
Zapewne z tego powodu znaczna część środowisk naukowych cechuje się 

skrajną postawą konformistyczną lub oportunistyczną, co bardzo utrudnia 

rozwój nauki. 
 

dr inż. Roman Szostek i dr inż. Karol Szostek 
 

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

results of Michelson-Morley’s experiment and discussion of the relativity 

basics, Moscow University Physics Bulletin, Vol. 75, № 6, 2020, 
w języku polskim dostępny na www.vixra.org/abs/2101.0037. 


