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Szanowni Państwo,
proszę o wzięcie pod uwagę poparcia listu przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych do zarzą-

dzających największymi spółkami medialnymi w Polsce: https://forms.gle/xqKvgpitEbaPyDEE7, a także możli-
wości dalszego rozpowszechnienia niniejszej wiadomości.

Sygnatariusze domagają się od mediów:
•	 Powołania pełnomocników zarządów ds. rzetelnego informowania o zmianach klimatu, 
•	 Przyjęcia Deklaracji w sprawie rzetelnego informowania o zmianach klimatu. 

Wśród ponad 300 osób ze świata nauki, które dotąd poparły list, znajdują się m.in.:

prof. Andrzej Szahaj, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
dr hab. Ewa Bińczyk, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
                                      autorka książki Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu,
prof. Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
                                                założyciel strony Nauka o klimacie,
dr hab. Zofia Prokop, Instytut Nauk o Środowisku, pełnomocniczka dziekana Wydziału Biologii UJ ds. kryzysu 
                                     klimatyczno-ekologicznego, współtwórczyni strony „Nauka dla przyrody”,
prof. dr hab. Piotr Skubała, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Przemysław Czapliński, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
                                                                    w Poznaniu,
prof. dr hab. Michał Grabowski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
prof. dr hab. Monika Kostera, Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Bogusław Nierenberg, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński,
prof. Bożena Ryszawska, Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
prof. Robert Śmigiel, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
prof. dr hab. Ewa Damek, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Politechnika Śląska.

Więcej: https://www.extinctionrebellion.pl/list

Z poważaniem,
BŁAŻEJ MIERNIKIEWICZ

Extinction Rebellion

List ludzi nauki do mediów ws. zmian klimatu

rewizję nadzwyczajną, domagając się w niej uchylenia 
wyroku z 11 marca 1994 r., który przywracał własność 
tych nieruchomości PAU, z argumentacją, że poczynania 
ówczesnych władz w latach 1951–1953 były legalne,  
a w związku z tym odjęcie własności PAU niosło za sobą 
wszelkie skutki prawne. 

Oczekiwałem jako adwokat z niecierpliwością na 
rozprawę przed Sądem Najwyższym, gdyż sprawa ta, 
podobnie jak sprawa siedziby byłego Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR przy ul. św. Tomasza 43 w Krakowie, 
stanowiła w gruncie rzeczy rozrachunek z ustawodaw-
stwem opresyjnym, które w pewnym momencie zaczy-

nano nazywać, w niektórych kręgach, obowiązującym 
prawem, tak jak gdyby nigdy nic od tamtego czasu się 
nie zmieniło. 

Do rozprawy jednak nie doszło, gdyż następczyni 
ministra Leszka Kubickiego – Hanna Suchocka po ana-
lizie sprawy i stwierdzeniu, że została ona wygrana bez 
użycia jakiegokolwiek mechanizmu politycznego, lecz 
czystą argumentacją prawną, cofnęła wniesioną rewizję, 
a Sąd Najwyższy postępowanie w tej sprawie umorzył, 
w związku z czym status właściciela tych nieruchomości 
jest taki, jaki był od zawsze, tj. jedynym właścicielem sie-
dziby PAU i pozostałych kamienic pozostaje nadal PAU. 

STANISŁAW KŁYS
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