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Wygląda na to, że choć 
upłynęło sporo lat, 
oni wciąż są pośród 
nas, a paru z nich so-

lidarnie osaczyło naszą Habilitantkę 
(zob. habilitacja.eu) w imię tego same-
go (oczywiście nieco zmutowanego) 
humanizmu. Kontynuując opowieść 
o tym, co może się zdarzyć w społecz-
ności zawodowych, fl agowych, nadę-
tych humanistów, dopowiemy dziś to 
i owo bardziej szczegółowo, przyglą-
dając się ich humanistycznym łapom.

O rety! – zapewne zawoła współ-
czesny bolszewicki humanista, gdy 
usłyszy, że padną konkrety, szczegóły 
i nazwiska. Dlaczego? Bo tylko tego 
się jeszcze boi. W tym miejscu pragnę 
zwrócić uwagę, że uchwycony fakt, iż 
bolszewicki humanista jednak się w ży-
ciu czegoś boi, daje nadzieję na prze-
łom. Idźmy więc tym tropem. Uwyraź-
niajmy na konkretnych przykładach, 
kogo te bolszewickie łapy prześladują, 
a kogo szanują i dopieszczają, wreszcie 
kto powinien poczuć się szczęściarzem, 
jeśli go nie dopadną. Dopiero wówczas 
łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego Ha-
bilitantka dr Joanna G. (głównie w ra-
mach tzw. oczyszczania stada z parszy-
wych owiec) musiała polec. Będzie też 
parę domysłów skreślonych na kanwie 
nowego wpisu Habilitantki. Informu-
je ona w nim, że po raz kolejny legła 
w gruzach jej wiara w to, że są jeszcze 
ludzie walczący o uczciwość i rzetel-
ność w nauce. I rzeczywiście trudno 
się dziwić, skoro rozczarował, zawiódł 
i doprowadził ją na manowce nadziei 
i wiary sam dr hab. Marek Wroński 
– przesławny łowca plagiatów i auto-
rytet w tropieniu nierzetelności na-
ukowych. Oto zamiast oczekiwanej po-
mocy otrzymała radę: Powinna Pani 
przyjąć ten werdykt. W jaki stan ducha 
ów e-mail Habilitantkę wprowadził – to 
już wiemy. Gdyby ktoś był ciekaw mojej 
reakcji, mógłbym ją zawrzeć w nastę-
pującej konstatacji: Śpieszmy się cenić 
autorytety – wszak tak szybko odchodzą 
od tego, co kiedyś głosiły. Ale po kolei.

Na początek rzućmy okiem na hu-
manistów. Przypomnienie typowych 
dyspozycji osobowych ludzi tej for-
macji nikomu nie zaszkodzi, a może 
ułatwić zrozumienie fenomenu sku-
tecznego oswajania kłamstwa, będą-
cego groźną plagą społeczną.

Profesor Bogdan 
Suchodolski jako 
„genialny humanista”

Wiedzą o tym polscy studenci peda-
gogiki, ponieważ nie ma podręcznika, 
w którym by nie odnotowano, że był Su-
chodolski czołową postacią propagującą 
tzw. humanizm socjalistyczny. Był też 
żarliwym orędownikiem humanizacji 
świata. Poświęcono mu w 110 roczni-
cę Jego urodzin specjalną konferencję. 
Humanista, prof. Radziewicz-Winnicki 
– ważny grabarz dorobku Habilitantki 
– prezentując na otwartym (wyjazdo-
wym) posiedzeniu Komitetu Nauk Pe-
dagogicznych PAN (w Wyższej Szkole 
Humanitas w Sosnowcu, 12 maja 2014) 
sylwetkę „genialnego humanisty”, nie 
pokazał wszystkich cnót i osobowych 
dyspozycji Bogdana Suchodolskiego 
(1903–1992), zwłaszcza tych – jak moż-
na przypuszczać – szczególnie bliskich 
i wzorotwórczych dla humanistycznych 
serc jego czcicieli, a równocześnie tak 
bardzo kontrastujących z sylwetką oso-
bową Habilitantki. Chodzi oczywiście 
o Jej niebezpieczną dla humanistycznej 
profesury niechęć do wazeliniarstwa 
i skundlenia. „Intelektualista transfor-
matywny” prof. A. Radziewicz-Winni-
cki (obecny już w poprzednich felieto-
nach) o tym, że prof. Suchodolski miał 
pod tym względem spore „osiągnięcia”, 
podczas konferencji w Sosnowcu nie 
mówił, może dlatego, iż – póki co – nie 
jesteśmy jeszcze w pełni na tym etapie 
postępowych przemian, aby się ofi cjalnie 
przechwalać.

Przemilczał też ( tak jak wszyscy 
na tej konferencji) „naukowy dramat”, 
jaki się przytrafi ł prof. Suchodolskiemu, 
polegający na tym, że pomylił on naukę 
z doktryną. Na tej pomyłce ufundował 
swoistą koncepcję kierowania własnym 
życiem, odnosząc sukcesy dzięki te-
mu, że szedł na kompromisy i uzyskiwał 
to, do czego zmierzał. Był – jak mó-
wią elegancko humaniści – „dwoisty”. 
Poparł stan wojenny i będąc w latach 
1985–1989 posłem, stał się człowiekiem 
potępianej przez większość narodu poli-
tyki – fakt ten nie pomniejszył jednak 
uznania innych humanistów dla niego 
jako stratega. Mało, podkreślali, iż Su-
chodolski zachował się i w tej kwestii, 
jak przystało na rasowego, wielkiego 
humanistę, pedagoga-wychowawcę.

Niby jest świetnie. Mamy wybitne-
go pedagoga – humanistę, doskonale 

radzącego sobie w życiu. Jest jednak 
problem z oceną prof. Suchodolskiego 
– otóż nie wszyscy podzielają ten za-
chwyt. Na zewnątrz (zwłaszcza w krę-
gach pozaakademickich) „genialny 
humanista” prof. Suchodolski został 
zapamiętany jako usłużny wobec ko-
munistycznej polityki do tego stopnia, iż 
Stefan Kisielewski (1911–1991) określał 
go mianem starego wazeliniarza sana-
cji, a teraz komuny, który za sanacji był 
senatorem, po drodze endekiem, potem 
chciał być katolikiem [...] bo do „Znaku” 
raz napisał. Jak go zaatakowali, to on 
przeprosił, że nie wiedział, co to jest za 
pismo. Napisał list do „Trybuny Ludu” 
czy do czegoś takiego. No i właściwie 
jedzie na mówieniu o niczym. Bo te je-
go wszystkie książki, to… Natomiast ja 
miałem z nim śmieszne spotkanie w roku 
1957 nad morzem. On był redaktorem 

encyklopedii. I w tej encyklopedii by-
ło napisane: „Ponomarienko, sekretarz 
PZPR”– zamiast KPZR. A pod hasłem 
„Katyń” było napisane „Zbrodnia nie-
miecka…” i tak dalej. Spotkałem Su-
chodolskiego i on mówi: „Wie Pan, ten 
błąd z tym Ponomarienką ludzie mi 
wypominają… no tak, przykrość, rze-
czywiście…”. Ja mówię: „Panie profeso-
rze, to jest kara za Katyń”. Jego karierę 
uwieńczyło – pisze Kisielewski – po-
wołanie w 1982 r. na stanowisko prze-
wodniczącego Narodowej Rady Kultury, 
utworzonej przez premiera PRL, tow. W. 
Jaruzelskiego”. (S. Kisielewski, Abecadło 
Kisiela, 1990).

Ostatnio przypomniał „genialne-
go humanistę” inny literat, pisząc, że 
prof. Suchodolski przez dziesięciolecia 
stanowił nieuniknioną dekorację sto-
łu prezydialnego wszelkich możliwych 
narad i konferencji. Zawsze gotów wy-
głosić w okrągłych zdaniach zagajenie 
bądź podsumowanie lub jedno i drugie 
na każdy możliwy temat (…). Zwykł 
był wspominać o społeczeństwie, uspo-
łecznieniu, kulturze. Był arcymistrzem 
frazesu i banału na skalę nie tylko eu-
ropejską, lecz światową. (A. Dobosz, 
2014). No cóż, nie jest łatwo dorównać 
„genialnemu humaniście”, co nie ozna-
cza, że jego współcześni kontynuatorzy 
(co prawda już nie aż tak tędzy) wywie-
sili białą fl agę. Co to, to nie! A zresztą 
zobaczmy, jak im idzie.

Dwoistość humanisty 
prof. Andrzeja 
Radziewicza-Winnickiego

Przewodniczący Komisji Habilitacyj-
nej prof. Radziewicz-Winnicki napisał 
w swojej książce, że spójność nauki we-
dług postmodernistów nie jest wymaga-
na. Postmodernizm nie wymaga, aby 
nauka była odbiciem rzeczywistości. Wy-
starczy samo przebywanie naukowców ze 
sobą i rozmawianie (Warszawa 2008). 
Jeśli więc przyjąć, że sporządzenie re-
cenzji dorobku naukowego należy do 
nauki, a nie jest wymagane, aby nauka 

odbijała rzeczywistość – to należałoby 
czym prędzej wszystkich recenzentów 
naszej Habilitantki serdecznie przepro-
sić… Nic się wszak złego nie stało.

Zanim to ewentualnie zrobimy, 
spróbujmy może w konwencji post-
modernistycznej zrozumieć prof. Ra-

dziewicza-Winnickiego, wszelako nie 
zaglądając mu ani do duszy, ani do su-
mienia, gdyż są to – jak wiadomo na 
gruncie postmodernizmu – byty fi k-
cyjne. Gdyby się to zrozumienie choć 
trochę powiodło, można by powiedzieć, 
że został postawiony milowy krok na 
drodze poznania starej wprawdzie jak 
świat, ale modnej od jakiegoś czasu tzw. 
dwoistości (przed przełomem postmo-
dernistycznym nazywano to hipokry-
zją) wielu współczesnych prominen-
tnych profesorów humanistów. Zresztą 
przypadłość ta dopadła także inne kate-
gorie współczesnych społeczności, zwa-
nych niekiedy lumpenelitami. Wybór 
prof. Radziewicza-Winnickiego jako 
obiektu analizy fenomenu dwoistości 
nie jest przypadkowy. Zachowały się 
różne dokumenty (protokoły, opinie 
i konkretne wypowiedzi profesora), co 
dla tak zwanej (ewentualnej) ostroż-
ności procesowej nie jest przecież bez 
znaczenia. Z tych dokumentów wy-
nika, że profesorowi Radziewiczowi-
-Winnickiemu sprawy habilitacji za-
wsze leżały głęboko na sercu (czy to 
jako dyrektorowi Instytutu Pedagogi-
ki, czy profesorowi/recenzentowi), nie 
mówiąc już o zainteresowaniu huma-
nizmem socjalistycznym w cywilizacji 
socjalistycznej.

Kiedy swego czasu – już po upadku 
socjalizmu – jeden z podwładnych pro-
fesora opublikował podręcznik teorii 
wychowania, srodze się tym swojemu 
przełożonemu naraził. To prawda – 
książka była politycznie niepoprawna, 
ale przecież miała znanych w Polsce 
recenzentów i zawiera treści, których 
nie sposób podważyć. Nic to. Prof. 
Radziewicz-Winnicki w ramach tzw. 
rotacji adiunktów wszczął procedurę 
pozbycia się z pracy wykładowcy – cy-
tuję: jedynego specjalisty z zakresu teorii 
wychowania w Instytucie Pedagogiki 
Uniwersytetu Śląskiego (przytaczam 
za: Opinia dotycząca przebiegu pracy 
naukowo-dydaktycznej, wystawiona 
w dniu 12 marca 1998 r. przez bezpo-
średnią przełożoną owego pechowca), 

laureata nagrody indywidualnej Rek-
tora UŚ za działalność naukową i au-
tora rozchwytywanej książki. Znaleźli 
się tacy, którzy go bronili, wnioskując 
o zatrudnienie na czas nieokreślony 
(co zdarza się w takich środowiskach 
raczej rzadko) i podkreślając, że jego 

dorobek przewyższa osiągnięcia pozo-
stałych osób (…) i jest imponujący oraz 
że ów doktor jest wybitnym pedago-
giem. Ba, dwoje profesorów „belwe-
derskich” napisało nawet specjalny list 
do Rektora UŚ, prof. Tadeusza Sławka, 
z prośbą o pozytywną decyzję w spra-
wie zatrudnienia na czas nieokreślony 
dobrze im znanego – jak napisali – au-
tora cenionych publikacji, specjalisty 
z zakresu teorii wychowania, oddanego 
pracownika Wydziału itp. Wszystko to 
jednak zdało się psu na budę. Choć na 
pierwszy rzut oka wyrzucenie z pracy 
kogoś z taką rekomendacją wydaje się 
absurdalne, okazało się stosunkowo ła-
twe do przeprowadzenia dzięki umie-
jętności tworzenia tzw. rzeczywistości 
podstawionej. Istotnym jej elementem 
są skundleni pracownicy naukowi. Za-
wsze wykonają zlecone im zadanie. Są 
nieocenieni w roli maszynki do gło-
sowania. Przeznaczony do odstrzału 
specjalista (podobnie jak nasza Ha-
bilitantka) musiał więc na mur-beton 
polec. Na mocy głosowania właśnie. 
Zaś w protokole odnotowano, iż nie 
ma zgody na obrażanie humanistów. 
Na posiedzeniu Rady Instytutu Pe-
dagogiki UŚ w dniu 17 marca 1998 r. 
prof. Radziewicz-Winnicki stwierdził, 
iż książka zawiera liczne komentarze 
natury politycznej (często odnoszące się 
do wielu osobistości ze świata nauki), 
w których Autor formułuje uproszczo-
ne i często wyimaginowane oceny ca-
łokształtu dorobku wielu humanistów. 
Prof. A. Radziewicz-Winnicki stwier-
dza, iż pomija fakt, że obrażono (…) 
wielu pracowników naszego wydziału, 
ale także wybitnych profesorów repre-
zentujących współczesną pedagogikę 
i psychologię w Polsce, członków KBN, 
CK, Komitetu Nauk Pedagogicznych itp. 
W opinii Dyrektora Instytutu, w sytu-
acji ubiegania się przez nasz wydział 
o nabycie praw habilitacyjnych, reko-
mendowanie skryptu, który w żadnym 
przypadku nie jest pomocą dydaktyczną 
dla studentów, wydać się może głęboko 
niestosowne. Koniec i kropka.

Wprawdzie to, co powiedział, ni-
jak miało się do faktów, do ofi cjalnych 
recenzji, ale... przecież nie musi. Bio-
rąc w obronę dorobek naukowy „wielu 
humanistów”, „osobistości ze świata 
nauki”, dał znak polskim humanistom, 
że śląska pedagogika/humanistyka ma 
się dobrze i czas najwyższy wyposażyć 
ją w prawa habilitacyjne.

Niestrudzony i zwycięski bojownik 
o te prawa zrobił jeszcze jeden krok. 
W protokole Rady Instytutu Pedago-
giki odnotowano: Prof. A. Radziewicz-
-Winnicki (o skrypcie i jego Autorze 
– przypomnienie moje) ma całkowi-
cie odrębne zdanie, którego nie chciał 
wypowiadać. Pozostawiając ową nie-
chęć do „wypowiadania się” bez ko-
mentarza, da się wszelako powiedzieć, 
iż wedle przywołanych przez Radzie-
wicza-Winnickiego argumentów na-

leżało się tej prawdziwej wydziałowej 
zakały i parszywej owcy czym prędzej 
pozbyć. Oczywiście w trosce o rozwój 
uniwersyteckiej humanistyki, gdyż go-
tów nam (tj. porządnemu Wydziałowi 
Pedagogiki i Psychologii UŚ) zniwe-
czyć żmudne starania o nabycie praw 
habilitacyjnych.

Zarysowane powody haniebne-
go zachowania człowieka, który był 
formalnie członkiem tej naukowej/
humanistycznej wspólnoty (za prze-
proszeniem) jako żywo przypomina-
ją w jakiejś mierze szczere oburzenie 
szefa KGB w latach 1961–1967, Wła-
dimira Siemiczastnego (1890–1960), 
bolszewickiego humanisty, na pisarza 
rosyjskiego Borysa Pasternaka, laure-
ata nagrody Nobla z 1958 r. (której nie 
przyjął pod naciskiem władz sowie-
ckich): I w porządnym stadzie znajdzie 
się parszywa owca (...). Jeśli porównać 
Pasternaka do świni, to świnia nie zrobi 
tego, co on zrobił. (oklaski) A Pasternak 
– ten człowiek zalicza siebie do najlep-
szych przedstawicieli społeczeństwa – 
on to zrobił. Napaskudził tam, gdzie 
jadł, napaskudził tym, z których pracy 
żyje i oddycha (oklaski) (K. Mętrak, 
Dziennik, 2004). No cóż, nie ma lito-
ści dla wrogów humanizmu, dla tych 
– to oczywiste – co napaskudzili. Ale 
czyżby (niejako prewencyjnie) byli na 
celowniku neobolszewickich humani-
stów także ci, którzy zostali uznani za 
tych, których byłoby na to stać? A więc 
nawet potencjalni paskudnicy?

Przecież tak naprawdę Habilitantka 
niebezpiecznie „napaskudziła” dopiero, 
gdy zdyskwalifi kowano jej dorobek. Gdy 
zaczęła się bronić medialnie, odważ-
nie nagłaśniając istnienie „naukowego 
piekła”. Wówczas wszyscy humaniści 
zdali sobie w pełni sprawę, że udało jej 
się znaleźć odpowiedni młot i uderzyć 
w najczulsze miejsce, że tylko w ten spo-
sób da się może przybliżyć czas, w któ-
rym można będzie przegonić i pozbyć 
się niektórych sztucznie wykreowanych 
na naukowych „mistrzów” salonowej/
mainstreamowej pedagogiki. Bo jak 

inaczej wyjaśnić niespodziewane za-
chowanie uczonego dziennikarza Marka 
Wrońskiego, który jakby doszlusował (?) 
do humanistycznej brudnej wspólnoty/
towarzystwa wzajemnej adoracji?

niespodziewana wolta 
łowcy plagiatów

Czyżby także on w ten sposób dał znak, 
że w życiu kieruje się zasadą, w myśl 
której zawsze będzie po stronie zwycię-
skich regimentów? Incydent jest wyjąt-
kowy i niepokojący, gdy się przyjrzeć 
dość pokrętnym wyjaśnieniom prze-
sławnego, pionierskiego w Polsce tropi-
ciela nieuczciwości w nauce, zwłaszcza 
gdy widzimy Marka Wrońskiego nagle 
mrugającego bojaźliwymi oczkami do 
upokorzonej łajdackim traktowaniem, 
żeby zechciała go zrozumieć. Bo on już 
taki jest. Stara się nie zabierać głosu 
(nie będąc specjalistą!!!) w sprawach, 
na których się nie zna. Jest przecież le-
karzem – wiedzy pedagogicznej nie ma. 
Gdyby to była habilitacja z medycyny – 
zapewnia – to co innego.

Pogubił się nasz zuch tropiciel. 
Zapomniał, że (jeśli wierzyć temu, co 
sam o sobie mówił) dopadł już niejed-
nego uczonego niegodziwca, niezależ-
nie z jakiej był dyscypliny. Pomińmy 
podjętą próbę wyręczenia nierzetel-
nych recenzentów usprawiedliwiającą 
nutką wziętą z klucza: każdemu z nas 
trudno jest przyjąć krytykę. Powiedzmy 
wprost: doprawdy trudno zrozumieć, 
dlaczego Marek Wroński wykonał tak 
niespodziewaną woltę, polegającą na 
zdystansowaniu się od sprawy – jak 
napisał – ewentualnych naruszeń praw 
autorskich Jej męża. Co się takiego sta-
ło, że nagle postanowił umyć ręce, od-
ciąć się od właściwego sobie ujawniania 
wszelkiej nierzetelności w nauce? Co 
nim powodowało, iż wbrew dotych-
czasowemu własnemu wizerunkowi 
bliżej mu – jak to starałem się uwy-
raźniać w poprzednich felietonach – 
raczej do skudlonych/nierzetelnych, 
acz decyzyjnych „humanistycznych” 
prześladowców Habilitantki, aniżeli 
do własnych (?) wartości, na których 
ufundował sobie stałą rubrykę w po-
czytnym „Forum Akademickim”?

Aby uzyskać odpowiedź na to py-
tanie, trzeba było szczęśliwego zbiegu 
okoliczności. Miło mi poinformować, iż 
poza wszelką wątpliwością Habilitantka 
tego fartu doświadczyła. Mogła upub-
licznić (i oczywiście zrobiła to!) e-mail, 
jaki otrzymała od swojej czytelniczki, 
która korespondowała z Wrońskim. 
Można się z niego dowiedzieć, jakie są 
rzeczywiste powody, dla których dr hab. 
M. Wroński – naczelny tropiciel nierze-
telności w nauce III RP – stracił moty-
wację i serce do objęcia swoją słuszną 
pasją demaskatorską także małżeństwa 
Joanny i Piotra Grubów. Wygląda na 
to, że wykluczył ich spod swojej opieki 
(sugerując, że sami mają się upominać 
o sprawiedliwość) ze względu na fakt, 
iż pani dr Gruba jest bardzo wokalna 
i wyrazista z upublicznieniem swoich 
problemów habilitacyjnych (…). Otóż 
to… Gdyby nie to upublicznianie! Oj, oj, 
niedobre, bo skuteczne. Groźne. Jakby 
był zazdrosny, że Habilitantka – bez nie-
go, sama, poza jego plecami, posługując 
się tym samym niebezpiecznym narzę-
dziem (medialne nagłaśnianie poczynań 
humanistycznych hucpiarzy) nieźle so-
bie radzi, nadto pozbawiając go mono-
polu w tej konkurencji. Ale jest jeszcze 
coś, co mocno podważa wiarygodność 
doktora Wrońskiego i odbiera mu nie-
zbędną powagę: nie tylko z minuty na 
minutę (dwa przesłane jeden po drugim 
e-maile) zmienił zdanie, ale podjął się 
tego, do czego nie ma kompetencji – 
zdecydował się ocenić jedenastoletni 
dorobek (nie będąc specjalistą!!!) Ha-
bilitantki i uporał się z tym wszystkim 
w kwadrans! To dzięki takim wyczynom 
urzeczywistnia się porywająca niejed-
nego ignoranta teza postmodernizmu, 
w ramach której rzeczy niemożliwe stają 
się możliwe. Czy naszej Habilitantce uda 
się tę humanistyczną głupotę choćby 
ośmieszyć?

I na koniec. Oczywiście nie wyni-
ka to z żadnych twardych przesłanek 
i dowodów, ale narzuca się pytanie: na 
ile Marek Wroński jest w swych (z za-
łożenia) pożytecznych wysiłkach suwe-
renny? I czy funkcjonuje w przestrzeni 
w miarę niedostępnej dla łap humani-
stów z bolszewicko-postmodernistycz-
nego zaprzęgu? Święta Księga Przypo-
wieści podaje takie przysłowie: Pewna 
kobieta zjadła, obtarła swe usta i rzekła: 
„Nie jadłam” (Prz 30, 20).

Coś takiego od lat obserwuję w za-
chowaniach wielu salonowych pedago-
gicznych humanistów. Jeśli mówią/piszą 
prawdę, to zazwyczaj jedynie w sprawach 
całkowicie drugorzędnych. Są w tym 
prawdziwymi specjalistami. K

ReFleKSJe nieWyemAncyPOWAneGO PeDAGOGA

Herbert Kopiec

Wielki poeta rosyjski Osip mandelsztam, uciekając przed bolszewikami, 
powiedział zdanie, które warto powtarzać: Jesteśmy w łapach humanistów.  

nie będąc specjalistą...
część iii




