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Partnerem czasopisma jest Miasto Kraków

Prof. dr Ewa Łętowska
Czł. rz. PAN, czł. kor. PAU                                         Warszawa, 29 maja 2013 r.

Pan dr hab. Michał Królikowski
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,
Kilka miesięcy temu zwrócił się Pan do Komitetu Nauk Prawnych, w związku 

z koniecznością skompletowania komisji egzaminacyjnej kwalifikującej kandydatów 
do zawodów prawniczych. W skład takiej komisji ustawowo musi wchodzić 
pracownik naukowy. W piśmie do KNP, zawierającym prośbę o delegowanie takiej 
osoby, wskazał Pan na wiele cech dotyczących wykształcenia, doświadczenia, 
charakteru i rękojmi należytego wykonywania powierzonych czynności. Komitet 
Nauk Prawnych delegował mnie. Nie byłam zachwycona, bo udział w egzaminach 
(jak i np. recenzowanie) to nudna i niewdzięczna praca, ale wyraziłam zgodę, bo ktoś 
musi to robić, a szukano osoby doświadczonej, zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w piśmie, które Pan wysłał.

W wyniku tego zgłoszenia zadzwoniła do mnie sędzia delegowana do pracy  
w MS i zaczęłyśmy uzgadniać szczegóły. Coś mnie tknęło i zapytałam, na czym będą 
polegać moje obowiązki. Okazało się, że a) na pilnowaniu piszących test, aby nie 
ściągali; b) przyłożeniu szymla do zakreślonych odpowiedzi; c) mechanicznym 
zliczeniu danych i podpisaniu (a jakże, tytułami naukowymi) protokołu. Na moje  
pytania, czy jest przewidziany jakiś mój wpływ na przygotowanie pytań lub ocena 
gotowych odpowiedzi, sprawdzenie czegokolwiek w kontakcie osobistym  
z egzaminowanymi – odpowiedziano mi negatywnie.
Wszystko to uważam za korumpowanie (intelektualne, a może i finansowe) nauki. 
Odmówiłam udziału w tym konkretnie egzaminie, ale uważam, że sprawa zasługuje 
na szersze potraktowanie, ponieważ:

– jest to fragment szerszego zjawiska makdonaldyzacji nauki, nauczania  
i dydaktyki, a także kwalifikacji do prawniczych zawodów;

– jest to egzemplifikacja nonsensów tak lansowanej parametryzacji,  
wprowadzanej pod hasłem lepszej mierzalności i sprawiedliwości ocen;

– jest to wszystko razem demoralizujące, utrwalające fikcyjność rozwiązań 
mających rzekomo szlachetne cele.

Potem się dowiedziałam, że taki udział w egzaminach jest płatny. Nie wiem, ile za to  
się płaci; jeśli mało, to i tak za dużo jak na realną wartość tego udziału. Jeżeli dużo,  
to i tak za mało jak za wynajęcie nazwiska kwalifikowanego profesora (z tymi cechami, 
o których była mowa w Pana piśmie do KNP), aby firmował tego rodzaju działania 
pozorowane.
Proszę potraktować mój list jako sygnał, że jednak może należałoby doprowadzić do 
jakiejś spójności między formą i treścią.

Z należnymi wyrazami

Do wiadomości:
Prezes PAN, prof. Michał Kleiber
Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN, prof. Mirosław Wyrzykowski
Przewodniczący Komisji Etyki w Nauce, prof. Jan Woleński
Redakcja czasopisma PAUza Akademicka
Redakcja pisma Nauka
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W ogłoszonym niedawno artykule („PAUza Akade-
micka” 213) podzieliliśmy się z Czytelnikami wspomnie-
niami o naszym Mistrzu i Nauczycielu, Leopoldzie Infeldzie. 
Dziś pragniemy powrócić do pewnego związanego z Pro-
fesorem incydentu, który okazał się brzemienny w skutki. 
Mamy na myśli niesławny artykuł o Katyniu.

Otóż w roku 1952, w wydawanym w Bukareszcie 
organie Kominformu1 pod nazwą „O trwały pokój, o de-
mokrację ludową!”, ukazał się podpisany przez Leopolda  
Infelda artykuł pod tytułem „Sprawa” katyńska – nowa nik
czemna prowokacja imperialistów amerykańskich. Powo-
łując się na rozpowszechnione wkrótce po wojnie wśród  
sympatyków Związku Radzieckiego na Zachodzie poglądy, 
autor artykułu przypisuje odpowiedzialność za zbrodnię  
katyńską Niemcom, a hałas, jaki wokół tej sprawy powstał, 
traktuje jako „nikczemną prowokację”, mającą na celu 
wbicie klina w aliancką solidarność.

Jak mogło dojść do opublikowania tego artykułu?  
Tu trzeba uciec w sferę domysłów i spekulacji, co – przy
zwyczajeni do metod analizowania rzeczywistości w opar-
ciu o sprawdzalne dowody – czynimy nie bez pewnego 
wahania.

Jedna rzecz nie ulega dla nas wątpliwości: W ok
resie, gdy artykuł został ogłoszony, Infeld prawdziwie 
wierzył w to, że zbrodnię katyńską popełnili Niemcy.  
Pogląd ten, którego nie dzielił praktycznie nikt w Polsce, 
był jednak rozpowszechniony wśród sympatyków komu-
nizmu i Związku Radzieckiego na Zachodzie, a było to 
środowisko, do którego Infeld, będąc na emigracji, się za-
liczał. (Nb., w odróżnieniu od niektórych innych członków 
tego środowiska, takich jak na przykład znakomity fizyk 
francuski, laureat nagrody Nobla, Frédéric JoliotCurie, 
Infeld sam nigdy do partii komunistycznej nie należał.)

Przypuszczamy, że inicjatywa ogłoszenia artykułu 
w sprawie Katynia nie wyszła od Infelda; ta problema-
tyka na pewno nie leżała w centrum jego zaintereso-
wań. Przypuszczamy też, że wiele słów zawartych w tym  
artykule nie wyszło spod jego pióra: „Naród polski odwra
ca się ze wstrętem i obrzydzeniem od tych, którzy przy-
gotowują nową agresję i tworzą wspólny front z morder
cami siedmiu milionów Polaków…” – to język, jakim Infeld 
po prostu się nie posługiwał. Jednakże fakt pozostaje: 
Infeld zgodził się użyczyć swego nazwiska na firmowanie 
tezy, w którą podówczas wierzył, a która w istocie była 
haniebnym kłamstwem.

W tym miejscu warto zauważyć, że artykuł w sprawie 
Katynia nie był jedyną wypowiedzią Infelda popierającą  
stanowisko polityczne Związku Radzieckiego. Jako wice
przewodniczący Światowej Rady Pokoju, posłusznego na-
rzędzia sowieckiej polityki zagranicznej (przewodniczącym 
był JoliotCurie), Infeld od czasu do czasu zabierał głos 
publicznie w sprawach związanych z polityką międzyna-
rodową, zawsze sympatyzując ze stanowiskiem ZSRR.

Pod koniec życia Infeld zdawał sobie sprawę z tego,  
że, jak wielu wybitnych intelektualistów na świecie, dał się 
był uwieść szalbierzom pięknie brzmiących idei, za któ-
rymi kryły się masowe zbrodnie i bezlitosny ucisk. O tym 
rozczarowaniu pisaliśmy poprzednio, cytując wypowiedź 
Infelda z 1965 roku, zawartą w artykule opublikowanym 
w czasopiśmie „Bulletin of the Atomic Scientist”. Dawał 
też temu rozczarowaniu wyraz w rozmowach osobistych: 
był całkowicie wyzbyty złudzeń na temat reżymu komu
nistycznego, rozgoryczony jego polityką w dziedzinie nauki  
i kultury, zgorszony szalejącym oficjalnym antysemityzmem.

Na przełomie lat 1950. i 1960. Infeld stracił zaufanie 
władz. Był inwigilowany. Na początku 1963 roku znalazł się  
(razem z jednym z niżej podpisanych – IBB) w „tajnym spec
jalnego znaczenia wykazie osób zanotowanych w związ-
ku z faktami przeciekania informacji tajnych i poufnych”, 
sporządzonym przez Departament II MSW 2. Mimo złego 
stanu zdrowia i niepomny znacznego osobistego ryzyka 
godził się publicznie przyłączać do ważnych inicjatyw, 
protestujących przeciw polityce rządu. Był też postrze-
gany przez kształtującą się w kręgach polskich intelek-
tualistów opozycję jako jeden z jej członków. Dowodem 
tego było zwrócenie się do Infelda o podpis pod głośnym 
w owym czasie „Listem trzydziestu czterech”. Z obecnej 
perspektywy może się wydawać, że ów list był bardzo 
łagodną formą protestu, ale władze oskarżyły sygnata-
riuszy o kontrrewolucję. Władysław Gomułka nazwał list 
„odskocznią dla rozpętania pewnej walki przez środowi-
ska wrogie socjalizmowi przeciwko naszemu ustrojowi”. 
Można zaryzykować twierdzenie, że „List 34” był zwia-
stunem utworzenia Komitetu Obrony Robotników, który 
z kolei stał się zwiastunem „Solidarności”. A reszta – jak 
powiadają – jest historią.

A teraz o konsekwencjach „katyńskiego” artykułu. 
Po śmierci Profesora rozważany był wniosek o nadanie 
stworzonemu przez niego Instytutowi Fizyki Teoretycznej 
UW imienia Leopolda Infelda. Wnioskowi sprzeciwili się 
niektórzy członkowie Rady Naukowej Instytutu, podając  
jako powód sprzeciwu ów właśnie artykuł. Wniosek upadł.

Czy słusznie? Czy błąd, nawet poważny, popełniony 
przez człowieka, bez którego tego Instytutu by w ogóle 
nie było, powinien być dostatecznym powodem do tego, 
by nie wiązać Instytutu z jego pamięcią? Czy historycznie 
potwierdzona prawda o odpowiedzialności za zbrodnię 
katyńską powinna sprawić, że każdy, kto kiedykolwiek 
miał co do tej prawdy wątpliwości, powinien być za to 
pozbawiony prawa do uznania swoich innych, niekwe-
stionowalnych zasług?

Odpowiedzi na te pytania pozostawiamy Czytelnikom.

IWO BIAłyNICKIBIRULA
RySZARD GAJeWSKI

ANDRZeJ TRAUTMAN

1 Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych.
2 Instytut Pamięci Narodowej, dokument BU 01299/382.

Leopold Infeld
– posłowie

http://pauza.krakow.pl/213_1&2_2013.pdf


Numer 216
20 czerwca 2013 3

www.pauza.krakow.pl

W „PAUzie Akademickiej” 214 ukazała się pole
mika prof. Lucjana Suchanka z artykułem opublikowa-
nym przeze mnie w „PAUzie Akademickiej” 211. Dziękuję  
prof. Suchankowi za słowa krytyki pod moim adresem.  
Po przeczytaniu artykułu nie dziwię się, że reformy w pol-
skim szkolnictwie wyższym idą tak wolno, a – wydawać 
by się mogło oczywiste – problemy socjalne tego środo-
wiska nie są załatwiane od lat. Artykuł prof. Suchanka  
jest dowodem na to, że środowisko polskich uczonych jest 
wewnętrznie rozbite, kontestujące nawet najlepsze po-
mysły i niewierzące w pomyślność zmian.

Prof. Suchanek przypisuje mi to, czego naprawdę  
nie wiem i nie napisałem: „A le  p r zec ież  w ie ,  że  n i c 
s i ę  n ie  zmien i  i  będz ie ,  j ak ,  p i sze,  t ak  samo  
j ak  p r zez  os ta tn ie  70  la t” („PAUza” 214). Otóż prze-
ciwnie, mam w sobie wciąż może naiwną wiarę w to,  
że dzięki stałemu poruszaniu, wydawałoby się oczywistych, 
problemów polskiej nauki można wiele zmienić. Niestety, 
jak widzimy, jest to długi proces. Potrzebna jest jednak 
środowiskowa solidarność, a tej, jak widać, brakuje.

Autor interpretuje moje poglądy jako myślenie wg 
zasady bellum omnium contra omnes, konkurent to wróg, 
trzeba go zniszczyć. Czy rzeczywiście mój apel o likwi-
dację dwuetatowości jest próbą zniszczenia konkurencji? 
Apeluję jedynie o uczciwość w wykonywaniu zawodu 

pracownika naukowodydaktycznego oraz o godne za-
robki. Powtórzę, uczciwość pracownika naukowodydak-
tycznego, a nie rzemieślnika świadczącego edukacyjne 
usługi dla ludności. Czyżby członek PAU tego apelu 
nie podzielał? Czyżby skrywał, że problemu nie ma?  
Większość prywatnych uczelni zniknie niebawem z powo
du niskiego poziomu jakości kształcenia oraz braku infra-
struktury do prowadzenia badań naukowych. Spróbujmy 
równać jednak do najlepszych. Dwuetatowość na uczel-
niach wyższych – jako zjawisko – nie istnieje w krajach  
wysokorozwiniętych. Każda próba zatrudnienia się na 
dwóch uczelniach zakończyłaby się zwolnieniem z pracy 
i to w trybie dyscyplinarnym.

Zarzucając mi sposób myślenia „wąskoegoistyczny”(?),  
prof. Suchanek proponuje spojrzeć na system edukacyjny 
jako bonnum commune, bowiem „większa liczba studiu-
jących to narodowe dobro”. Każdy ma prawo do swojej 
wyobraźni. Wyobraźnia prof. Suchanka jest rzeczywiście 
ogromna. Dobrze, że sam przyznaje, iż to perspekty-
wa altruistyczna (delikatnie mówiąc). Prawdziwym naro-
dowym dobrem jest raczej większa liczba ludzi dobrze 
wykształconych. Inwestować należy bowiem w kapitał 
ludzki, a nie kapitał społeczny. To, co dzieje się w wielu 
szkołach prywatnych, to jest udawanie, a nie studiowanie. 
To jest raczej malum commune.

JAN KONOPACKI

Katedra Neurobiologii
Uniwersytetu łódzkiego

Ile etatów dla profesora?
– skrywane sekrety

PAUza Akademicka  –  www.pauza.krakow.pl  –  tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności i środowiska naukowego.
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Począwszy od dzisiejszego numeru, wprowadzamy nowy dział. Będzie to „Galeria PAUzy”, w której – raz na mie
siąc – zaprezentujemy wybitnych żyjących polskich artystów – malarzy, grafików, rzeźbiarzy – i jedno wybrane ich dzieło.  
Jest to inicjatywa Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU. Redaktorem „Galerii” jest Profesor Ryszard Otręba,  
członek czynny PAU. Jestem przekonany, że „Galeria PAUzy” spotka się z żywym zainteresowaniem Czytelników (AB).

Galeria PAUzy
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Plener geometrystów II, 1985 (olej, płótno) 70 x 60 cm
własność Muzeum Okręgowego w Chełmie Lubelskim, fot. Grzegorz Zabłocki

Stanisław Fijałkowski (1922), malarz i grafik. Profesor Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi. Był prorektorem, dziekanem Wydziału Grafiki PWSSP. 
W 2002 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa ASP w Łodzi.

Artysta reprezentował Polskę na Biennale w São Paulo oraz na Biennale 
w Wenecji. Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki 
w Salzburgu oraz Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauki, Literatury 
i Sztuk Pięknych.
Jego prace znajdują się w licznych zbiorach w Polsce i za granicą m.in. 
w Graphische Sammlung Albertina w Wiedniu, Galerii Tretiakowskiej 
w Moskwie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Tate Gallery w Londynie.

Galeria PAUzy
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