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1. Wstęp

D

o napisania tej pracy, którą zatytułowałem „Historia i kulisy jednej habilitacji
w III Rzeczpospolitej Polskiej” skłoniły mnie ostatnie trzy recenzje dorobku
naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w moim postępowaniu habilitacyjnym
(zamieszczone w punkcie 5 niniejszego opracowania) oraz uchwała Nr XIII/162/012/2013,
z dn. 17.09.2013 r. wraz z uzasadnieniem (str. 153 i 154) podjęta przez Radę Wydziału
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Uchwała ta zamyka trzeci i ostatni
etap mojej drogi ubiegania się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w moim kraju.
Stopień doktora habilitowanego, drugi wyższy stopień naukowy do polskich przepisów,
na wzór systemu sowieckiego, wprowadzony został po raz pierwszy ustawą o szkolnictwie
wyższym z dnia 15 grudnia 1951 r., pod nazwą „doktora nauk”. Ten wyższy stopień ustawą
z dnia 5 listopada 1958 r., został przekształcony w stopień naukowy „docenta” i ostatecznie
w stopień „doktora habilitowanego” ustawą z dnia 29 grudnia 1968 r.
„Obserwując degradację polskiego przemysłu nie sposób nie zauważyć, że habilitacja,
jako strażnik poziomu wiedzy i miernik potencji twórczej okazuje się niewypałem, o konsekwencjach trudnych do przewidzenia dla przyszłości nauki, edukacji i przemysłu w Polsce.
W krajach zachodnich, w których nie istnieje taki »strażnik wiedzy«, nie zanotowano regresu
nauki i postępu technologicznego, a stamtąd przychodzą do Polski nowe technologie i nowe
licencje. Doktorowi, który tworzy i rozwija się, nie jest potrzebna habilitacja. Często jego
wartość naukową i dydaktyczną potrafi docenić środowisko i rynek. Profesorowi, który
chce spoczywać na laurach, habilitacja daje gwarancję nietykalności. Może to właśnie
ona stanowiąc furtkę do dożywotniej nietykalności, a często azyl dla miernoty naukowej
i impotencji twórczej do końca życia, jest dla pewnej grupy »samodzielnych« sposobem
i jedyną szansą na wygodne życie” (Przegląd, nr 41/2003).
Nowa ustawa (uchwalona bez uwzględniania koncepcji zawartych w KSN-owskim
projekcie, który żądał zniesienia habilitacji, uważając ją za sformalizowane utrudnianie
i opóźnianie rozwoju naukowego pracowników nauki, przy równoczesnym podniesieniu
poziomu doktoratów) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule
w zakresie sztuki Dz. U. z 2003 r. nr 65 poz. 595 z rozwiązaniami i tekstem obowiązującym
od 1 października 2011 r., wprowadzając obligatoryjnie maksymalnie ośmioletni czas pracy
na kolejnych stanowiskach, asystenta i adiunkta dla pracowników, którzy nie uzyskali stopnia
doktora habilitowanego, wywołuje efekt „wyścigu szczurów” do stopni naukowych. Polscy
naukowcy, według wymogów tej ustawy są skoncentrowani na ciułaniu punktów, aby ich nie
zwolniono, a nie na wymyślaniu czegoś nowego, co będzie przydatne w praktyce. Wymaga
się od nich, aby publikowali artykuły w wysokopunktowanych czasopismach (tzw. Lista
Filadelfijska), bo krajowe recenzowane czasopisma naukowe są degradowane przez niską
ich punktację (daje się zaobserwować silną kolonizację polskiej nauki). Wymaga się od nich
także kierownictwa lub co najmniej uczestnictwa w grantach, przy rozdzielaniu których
występują spore nieprawidłowości. Każdy, kto złożył kilka wniosków o finansowanie, wie
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jak małe szanse ma ktoś, „bez układów” żeby takie finansowanie uzyskać. Środki, niekiedy
wielkie pieniądze, na badania z NCBiR są głównie przydzielane w formie rozdawnictwa,
występuje przy tym korupcja, nepotyzm i prywata. Pieniądze unijne idą w przysłowiowe
błoto, bo często jest to przelewanie z pustego w próżne. „Liczne projekty niczego nie wnoszą do polskiej nauki, a tym bardziej światowej. W zdecydowanej większości nie dają one
też żadnych korzyści dla polskiego przemysłu. Są to wyłudzone wielkie pieniądze z Unii,
niestety, tak jest z większością projektów w naszym kraju”. Cytat wypowiedzi pracownika
Politechniki Śląskiej z dnia 21.01.2014 r. na internetowym forum dyskusyjnym dotyczącym
projektów prowadzonych przez prof. L. Dobrzańskiego wśród których jednym z nich był
projekt „Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów
inżynierskich i biomedycznych” (Koszt projektu 2,9 mln zł). Tytuły naukowe uzyskiwane
są przez osoby nie mające żadnej praktyki zawodowej, lecz jedynie teoretyczną, popartą
odpowiednią liczbą cytowań na liście (tzw. duży index Hirscha). Punkty i cytowania łatwo
„załatwić” płacąc za publikacje w wysokopunktowanych zagranicznych czasopismach, które
mają duży wskaźnik bibliometryczny „impact factor” (przykłady w rozdziale 7, str. 158-159).
Historię i kulisy starania się o stopień doktora habilitowanego, w moim kraju, obejmują
łącznie 12-letni przedział czasowy, który podzieliłem na trzy charakterystyczne etapy.
Ten 12-letni okres jest przykładem, szczególnym przykładem, „drogi przez mękę”, na której
doświadczałem wielu podłości i wielu krzywdzących mnie pomówień, o których później
mnie informowano. Złe i bardzo szkodliwe dla mnie działania rzucały również złe światło
na Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Szkołę, Politechnikę Rzeszowską. Spotkałem
się także, co uważam za ważniejsze, z życzliwością i bezinteresowną pomocą wielu osób
z PRz i wielu osób z zewnątrz.
Mimo wszelkich starań, pomocy od wielu osób, w ostatecznym rozrachunku zwyciężyło
wyrządzone mi na samym początku starania się o stopień doktora habilitowanego zło.
Owo nagromadzające się „zło” ewoluowało w różnych kierunkach, a jego apogeum umieściłbym na czas mojego pierwszego i drugiego etapu starania się o ten stopień. Etap trzeci
służył jedynie utrwaleniu negatywnych działań podejmowanych w poprzednich etapach.
Celem tych działań zasadniczo było przedstawienie mej osoby w bardzo niekorzystnym
świetle i za wszelką cenę uniemożliwienie mi uzyskania stopnia dra habilitowanego. Szczególnie przykrym jest tu fakt, iż siewcami owego zła, które postanowiłem w tej historii i jej
kulisach opisać byli pracownicy z mojego Wydziału, a zwłaszcza dwóch jego profesorów
(prof. Jan Sieniawski, prof. Kazimierz Oczoś).
W niniejszym opracowaniu przedstawiam i opisuję jedynie znane mi fakty, które
mogą być łatwe do zweryfikowania. Przytaczam i posiłkuję się również wypowiedziami
przekazanymi mi przez osoby z instytucji i uczelni innych niż Politechnika Rzeszowska.
Nie wszystkie osoby, od których napływały do mnie ujawniane informacje wymieniam
z nazwiska, ze względu na to, że nie konsultowałem z nimi ich wypowiedzi przytaczanych
w niniejszym opracowaniu.
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1.1. Życiorys zawodowy
Po ukończeniu studiów w AGH, w Krakowie i otrzymaniu dyplomu mgra inż. metalurga
w specjalności Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna (wrzesień 1975 r.), podjąłem w grudniu tego roku pracę na stanowisku asystenta stażysty w nowo-utworzonym Zakładzie
Materiałoznawstwa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pracowałem w tym Zakładzie na
stanowisku adiunkta (luty 1984 r.). Kierownikiem Zakładu Materiałoznawstwa był wówczas doc. dr hab. inż. A. Bylica. Zakład zatrudniał ogółem 13 pracowników, w tym 6-ciu
nauczycieli akademickich (A. Bylica, J. Marszałek, J. Mikuła, Z. Opiekun, Wł. Orłowicz,
Z. Raczyński oraz J. Szuba) i 6-ciu pracowników inżynieryjno-technicznych (R. Bukała,
T. Chorzępa, St. Mac, J. Sieniawski, A. Siwy, St. Worosz). Wraz ze zmianą kierownika
(doc. A. Bylica w 1986 r. przeszedł do pracy do rzeszowskiej WSP), Zakład Materiałoznawstwa zmienił nazwę na Zakład Inżynierii Materiałowej. Kierownikiem nowego Zakładu
pozostawał dr hab. inż. T. Pomianek, prof. PRz. W 1996 r. Zakład Inżynierii Materiałowej
ponownie zmienia nazwę na Katedrę Materiałoznawstwa, a w marcu 1998 r. zostaje z niej
wyodrębniony Zakład Odlewnictwa i Spawalnictwa (ZOiS). Kierownictwo ZOiS obejmuje
dr hab. inż. Wł. Orłowicz, prof. PRz. Od 1998 r. z Katedry Materiałoznawstwa odchodzi
prof. T. Pomianek do utworzonej przez siebie prywatnej szkoły, zaś jej kierownictwo przypada prof. Janowi Sieniawskiemu.
Mój dorobek naukowo-dydaktyczny obejmuje w sumie ok. 271 pozycji, w tym 4 skrypty
akademickie. Zestawienie zbiorcze dorobku wraz z obowiązującymi punktami Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) w 2013 r. ujęto w tabeli na stronie 8.
W czasie zatrudnienia w PRz posiadałem zawsze pełne obciążenie dydaktyczne oraz
nadgodziny. Od czasu uzyskania stopnia doktora prowadziłem i prowadzę nadal wykłady
z następujących zagadnień:
•
•
•
•
•

Obróbka Cieplna Metali (Wydział Mechaniczny, 1984 do 1998 r., Wydział Chemiczny
na specjalizacji „Inżynieria Materiałów Metalicznych” 1995 do 1998 r.),
Spawalnictwo (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, 1991 do obecnie, Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska w ramach przedmiotu „Wytwarzanie i montaż
konstrukcji stalowych”, 1999 do 2001 r.),
Specjalne Stopy Odlewnicze (Wydział Chemiczny na specjalności „Inżynieria Materiałów Metalicznych”, 1995 do 1999 r.),
Krystalizacja Metali i Stopów (Wydział Chemiczny na specjalności „Inżynieria
Materiałów Metalicznych”, 1999 do 2008 r.),
Naprężenia i Odkształcenia Spawalnicze (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,
2008 do obecnie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność Inżynieria
Spawalnictwa),
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•
•

Metalurgia i Materiałoznawstwo Spawalnicze (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,
2008 do obecnie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność Inżynieria
Spawalnictwa),
Kontrola i Badania Nieniszczące (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, 2010
do obecnie na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Lotnictwo i Kosmonautyka).

Zestawienie zbiorcze dorobku naukowo-badawczo-dydaktycznego:
Przed
doktoratem

Po
doktoracie

Liczba punktów wg MNiSzW
po uwzględnieniu % udziału

-

2
1

24

2. Artykuły w czasopismach naukowych
•
czasopisma zagraniczne
•
czasopisma krajowe

2

25
32

132
211

3. Skrypty akademickie - podręczniki

1

3

4. Przewodniki metodyczne,
materiały dydaktyczne

-

-

5. Publikacje w materiałach konferencyjnych
•
konferencje zagraniczne
•
konferencje międzynarodowe w Polsce
•
konferencje krajowe

1
1

13
9
18

Ogółem publikacje

5

103

Wyszczególnienie
1. Książki i monografie
•
monografie
•
rozprawy (doktorska)

Za działalność naukowo-dydaktyczną przyznano mi 12 nagród Rektora PRz:
• 1977, za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej,
• 1997, nagroda II stopnia zespołowa za cykl publikacji,
• 1998, nagroda II stopnia indywidualna za cykl publikacji,
• 1999, nagroda II stopnia zespołowa za cykl publikacji i współautorstwo skryptu
„Techniki Wytwarzania”,
• 2000, nagroda II stopnia indywidualna za cykl publikacji,
• 2005, nagroda III stopnia indywidualna za cykl publikacji,
• 2006, nagroda II stopnia indywidualna za monografię habilitacyjną i cykl publikacji,
• 2007, nagroda III stopnia zespołowa za cykl publikacji,
• 2008, nagroda III stopnia indywidualna za monografię,
• 2010, nagroda II stopnia zespołowa za cykl publikacji,
• 2011, nagroda II stopnia zespołowa za cykl publikacji,
• 2012, nagroda III stopnia zespołowa za cykl publikacji.
Całość mojej działalności naukowo-badawczo-organizacyjnej wraz z wykazem publikacji
oraz dwoma monografiami zawarłem we wniosku o przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dziedzinie Nauki Techniczne w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa,
złożonego w styczniu 2013 r. do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
1.2. Zarys historii i kulisów podziału Zakładu Materiałoznawstwa
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
w Politechnice Rzeszowskiej

W latach 1977-1981 byłem członkiem Stronnictwa Demokratycznego pełniąc w nim
funkcję przewodniczącego Koła Pracowników Wyższych Uczelni Rzeszowa. Od samego
początku istnienia związku NSZZ „Solidarność” jestem jego członkiem. W NSZZ
„Solidarność” pełniłem funkcję przewodniczącego Koła Pracowników Wydziału Budowy
Maszyn i Lotnictwa PRz. Z ramienia tego Związku jestem także członkiem Rady Wydziału
BMiL PRz.

W czasie 22-letniej działalności naukowo-dydaktycznej Zakład Materiałoznawstwa
kierowany był przez 5 osób. Najdłużej, bo około 12 lat, funkcję kierownika Zakładu pełnił
doc. A. Bylica. W owym czasie kadra naukowo-badawczo-dydaktyczna Zakładu wielokrotnie
się zmieniała. Przybywali nowi, młodzi pracownicy, a starsi odchodzili. W Zakładzie,
we współpracy z OBR-WSK „PZL-Rzeszów” i Wydziałem Metalurgicznym Politechniki
Śląskiej w Katowicach wykonywano liczne prace naukowo-badawcze. Prace te, obok korzyści
finansowych, owocowały uzyskiwaniem stopni naukowych doktora przez pracowników
Zakładu: A. Kozika, J. Marszałka, E. Onyszkiewicza, Z. Opiekuna, Wł. Orłowicza,
J. Sieniawskiego i Z. Żmudy. Jan Sieniawski był jednym z pierwszych doktorów w Zakładzie
Materiałoznawstwa.
Od początku mojej pracy w tym Zakładzie zapamiętałem mgra inż. J. Sieniawskiego
jako człowieka opryskliwego, krzykliwego i ordynarnego. Jego zachowanie w odnoszeniu
się do innych współpracowników, w wielu przypadkach ocierało się o naganne. Będąc pod
szczególnym „parasolem ochronnym” kierownika Zakładu, realizował on tylko prace
umowne dla OBR-WSK „PZL-Rzeszów”, korzystne finansowo prace koordynowane
przez prof. A. Maciejnego z Politechniki Śląskiej oraz swą pracę doktorską. Przydzielony
do dydaktycznych zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez dra inż. Józefa Marszałka,

8

9

108

razem

367

6. Prace naukowo – badacze (niepublikowane
i wykorzystane w praktyce)
razem

4

7. Patenty i zgłoszenia patentowe, wzór użytkowy

1

5

8. Opieka naukowa nad doktorantem

-

1

9. Promotorstwo obronionych prac dyplomowych

-

115

153
265

prawie nigdy ich nie realizował, co było przyczyną wielu konfliktowych sytuacji pomiędzy
nim a dr-em J.Marszałkiem.
Szczególną, niejako dodatkową działalnością (lata 1975-86) mgra inż. i potem dra inż.
J. Sieniawskiego było paranie się plotkarstwem, jak to sam określał „zbieraniem haków”
na różnych pracowników PRz. Gdzie te „haki” zanosił i komu? Komu mogły szkodzić?
Sądzę, że na te i inne pytania odpowiedzi mogłyby udzielić liczne zasoby IPN. Część owych
informacji znajdowała się w KZ „NSZZ Solidarność” PRz.
Po odejściu z Politechniki Rzeszowskiej w 1986 r. doc. A. Bylicy, kierownikami Zakładu
Materiałoznawstwa byli kolejno: doc. B. Bieniasz, doc. A. Cyuńczyk, a po przemianowaniu
na Zakład Inżynierii Materiałowej, dr hab. inż. T. Pomianek, prof. PRz.
Po uzyskaniu przez dra J. Sieniawskiego w Politechnice Śląskiej na Wydziale Metalurgicznym stopnia doktora habilitowanego w 1986 r., a potem w 1996 r. tytułu profesora,
w Zakładzie Inżynierii Materiałowej, przemianowanego na Katedrę Materiałoznawstwa
dochodziło do licznych i częstych scysji. Spięcia te głównie występowały pomiędzy pełniącym obowiązki kierownika Katedry, T. Pomiankiem, a J. Sieniawskim. Ogólnie rzecz
ujmując, panowała wówczas „chora atmosfera”, potęgowana dodatkowo poszukiwaniem
wspominanych już „haków” jeden na drugiego. Nastawiano również innych pracowników
przeciwko sobie, knuto intrygi itp.
Rezygnacja prof. T. Pomianka z pracy w Politechnice Rzeszowskiej, w 1998 r. i przyznanie upragnionego kierownictwa Katedry Materiałoznawstwa prof. J. Sieniawskiemu
nie rozwiązała bynajmniej napiętej atmosfery. Część pracowników już od samego początku
nie oczekiwała zmiany na lepsze w stosunkach międzyludzkich Katedry. Konfliktowa sytuacja doprowadziła w następstwie do powołania w tym samym roku Zakładu Odlewnictwa
i Spawalnictwa (ZOiS), wydzielonego z Katedry Materiałoznawstwa. Zakład ten w owym
czasie liczył 8 osób: T. Chorzępa, St. Mac, M. Mróz, Z. Opiekun, Wł. Orłowicz, D. Pająk,
M. Początek i A. Trytek. Kierownikiem ZOiS został dr hab. inż. Wł. Orłowicz, prof. PRz.
W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na dwa główne fakty, które utkwiły w mej pamięci
z tego okresu. Są one znamienne tym, że mocno zaważyły na moich późniejszych staraniach
się o uzyskanie stopnia dra habilitowanego:
1. Tworząc wspólnie z prof. Wł. Orłowiczem nowy Zakład, zrezygnowałem z pracy w Katedrze prof. J. Sieniawskiego, odrzucając oferowaną przez niego propozycję szybkiego
„załatwienia” habilitacji na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Śląskiej,
2. Poszukując zleceń od różnych podmiotów gospodarczych, prywatnych i państwowych,
na realizacje prac badawczo-naukowo-usługowych pozyskałem pracę usługową od prywatnego zleceniodawcy. Praca ta (wg informacji od tego zleceniodawcy) miała dotyczyć
wytwarzania blachy z określonego stopu miedzi przeznaczonej na ozdobne okucia
produkowanych przez niego mebli. Praca ta miała być realizowana przez tworzony
przeze mnie zespół złożony z pracowników ZOiS i pracowników Zakładu Przeróbki
Plastycznej PRz.
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Wymienione powyżej zlecenie (na wytwarzanie blachy), nie wzbudzało niczyich podejrzeń, tym bardziej, że wówczas realizowanych było w PRz, a zwłaszcza na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, dużo prac usługowych dla różnych nowopowstających firm prywatnych.
Między innymi w Katedrze Materiałoznawstwa prowadzono działalność usługową ukierunkowaną na wytwarzanie prętów ze stopu magnezu (w ilości kilku ton na rok), w które
to przedsięwzięcie zaangażowanych było kilkanaście osób. Byli to zarówno pracownicy
Katedry, jak i osoby z zewnątrz.
Realizację zlecenia, na wytwarzanie blachy ze stopu miedzi, pod koniec marca 1998 r.
uniemożliwiły stosowne służby państwowe, gdy okazało się, że blacha ta miała służyć temu
prywatnemu zleceniodawcy do „udoskonalania” produkowanych przez niego, już od około
roku falsyfikatów monet. Zostałem wówczas oskarżony o działanie w zorganizowanej grupie
przestępczej fałszerzy bilonu. Lokalna prasa rozpętała na swych łamach piekło, wylewając
na mnie potoki pomyj, tworząc przez wiele miesięcy niestworzone historie i najprzeróżniejsze fakty prasowe. W trwającym ponad rok dochodzeniu i po procesie sądowym,
zostałem 30.12.1998 r. uniewinniony wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie od zarzutu
przypisywanego mi powyżej przestępstwa. Dopiero w maju 2003 r. wyrokiem tego samego
Sądu zasądzono mi od Skarbu Państwa odszkodowanie pieniężne „za poniesioną szkodę
i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę”. Odszkodowanie pieniężne zasądzono mi również od regionalnej, szkalującej mnie prasy, za ich kłamliwe artykuły. Zadośćuczynienie
to przekazałem na Dom Dziecka w Rzeszowie. Ponadto, w gazecie codziennej, magazynie
„Nowiny” z dn. 2-4.12.2005 r., ukazały się oficjalne przeprosiny „za bezprawne opublikowanie w dzienniku Nowiny z dn. 30.12.1999 r. Jego wizerunku oraz za opublikowanie
w dzienniku Nowiny z dn. 31.12.1999 r. nieprawdziwej informacji o wyroku, jaki
zapadł w stosunku do Jego osoby w procesie tzw. »Mennicy« … Jednocześnie wyrażamy
ubolewanie z powodu naruszenia w powyższy sposób dóbr osobistych Pana Zenona
Opiekuna”.
Mimo uniewinnienia przez Sąd, przeproszenia i wyrażenia ubolewania przez lokalną
prasę, za emitowane przez nią, przez wiele miesięcy pod moim adresem kłamstwa, nadal
byłem szkalowany. Szkalowanie i obmawianie mnie realizowane było w różnych ośrodkach
w kraju przez prof. J. Sieniawskiego i prof. K. Oczosia.
Wykorzystywali oni w tym podłym procederze jakże przykry dla mnie, a przecież
niezawiniony incydent z 1998 r. Stawali się Oni w roli sędziów i stróżów etyki zawodu
nauczyciela akademickiego, zapominając o nieprzemijających i stale aktualnych słowach:
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądom, jakim sądzicie i was osądzą; i taką
miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata,
a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” i dalej „Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego
oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata” (Ew. wg Mt. 7,1-3 i 7,5).
Kierownictwo Katedry Materiałoznawstwa sprawowane od około 16 lat przez prof. J. Sieniawskiego jest ciągle źródłem licznych napięć między nim, a moją Katedrą Odlewnictwa
i Spawalnictwa. Ciągle są zawłaszczane przez Jego Katedrę pomieszczenia KOiS, a także
innych katedr. Niszczone są nowe, z wielkimi nakładami finansowymi tworzone wcześniej
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pomieszczenia. Na przykład zniszczone zostało laboratorium spawalnictwa, na które poniesiono koszty około 400 tys. zł, zniszczona została amfiteatralna, dobrze wyposażona sala
wykładowa Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, na którą wydano około 300 tys. zł.
W miejsce tych niszczonych pomieszczeń instalowane są kosztowne, kupowane przecież
z państwowych funduszy urządzenia Katedry Materiałoznawstwa.
Inną kwestią, na którą władze mojej Szkoły, nie powinny dawać przyzwolenia,
ani jej usprawiedliwiać w imię dużych pieniędzy, generowanych dla uczelni „z układu”,
prof. J. Sieniawski – NCBiR, jest wykorzystywanie przez Niego pracowników do prywatnych
celów. Ponadto ich ciągłe szykanowanie, dręczenie psychiczne i eliminacje z pracy w Katedrze, są przez prof. J. Sieniawskiego realizowane „na bieżąco”. Przez ostatnie 16 lat z Katedry
(o największej na PRz rotacji pracowników) musiało odejść długotrwale nękanych i poddawanych systematycznemu terrorowi psychicznemu trzech pracowników, dr T. Wolicka,
dr inż. M. Zielińska, dr inż. G. Wnuk. Szykany, dręczenie, a także wyniszczenie psychiczne
i fizyczne były najprawdopodobniej przyczynami przedwczesnej śmierci dr inż. J. Marszałka,
prac. inż.-tech. S. Ruska, a także samobójstwa w styczniu 2013 r. 31-letniego dr inż. A. Onyszki. („Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi
w sobie życia wiecznego”, 1-szy list św. Jana Ap. 3,15).
Czy moralnie i prawnie może być dopuszczalne korzystanie przez prof. J. Sieniawskiego
z „dowodów wdzięczności”, (jego wyjazdów z rodziną na wypoczynek w Alpy szwajcarskie) od firmy, od której Katedra Materiałoznawstwa zakupiła aparaturę do otrzymywania
monokryształów (ALD Vacuum Technologies), a także odbieranie pieniędzy od pracowników
za rozliczane przez nich znacznie przeszacowane finansowo granty??
Zbieranie „haków”, kupowanie różnych osób, „załatwianie grantów”, budowanie konstrukcji zależności, gdzie fundamentem jest konformizm, kołtuństwo, a spoiwem duże
pieniądze i nikczemne milczenie, oto m.in. pola działalności prof. J. Sieniawskiego.
Taki człowiek, uwikłany w sitwie, jest rakiem nauki. Bardzo wielu wie o jego działaniach,
o jego zachowaniach, o jego majątku i… nikt na to nie reaguje, tak „dla świętego spokoju”
(cytat z forum internetowego nt. pracowników naukowych uwikłanych w sitwę).

12

2. Pierwszy etap ubiegania się o stopień doktora
habilitowanego obejmujący lata 2002-2006

Z

końcem 2001 r. posiadałem już znaczący dorobek naukowy od czasu uzyskania
stopnia doktora w 1983 r. W swojej pracy badawczej skupiłem się zwłaszcza nad
żarowytrzymałymi stopami kobaltu (61 publikacji w materiałach konferencji naukowych
krajowych i międzynarodowych oraz w Journal of Material Science, Przegląd Odlewnictwa,
Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Solidification of Metals and Alloys (PAN),
Przegląd Spawalnictwa i innych).
Badania nad stopami kobaltu realizowane były w ramach skromnych funduszów przeznaczonych na badania własne (BW) i badania statutowe (BS).
W styczniu 2002 r., podjąłem decyzję o ubieganie się o stopień doktora habilitowanego
w dziedzinie Nauki Techniczne, w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. W tym celu rozpocząłem rozmowy z ówczesnym doc. B. Majorem, dyr. Instytutu Metalurgii i Inżynierii
Materiałowej w Krakowie nt. możliwości przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego
ww. dyscyplinie. Mój macierzysty Wydział niestety nie posiada uprawnień do nadawania
stopnia dra habilitowanego w dziedzinie Inżynieria Materiałowa. Podstawą wszczęcia
tego przewodu miało być wystąpienie z referatem obejmującym tematykę przygotowywanej przeze mnie pierwszej monografii przed Radą Naukową tego Instytutu. Rozmowy
z doc. B. Majorem były pozytywne, w wyniku których ustalony został temat referatu i termin
seminarium instytutowego. Termin ten ustalono na 8.03.2002 r.
Radykalna zmiana stanowiska Dyrektora nastąpiła po posiedzeniu Rady Naukowej
Instytutu w dn. 17.02.2002 r., kiedy to okazało się, że jednym z jej członków jest prof. J. Sieniawski. Skan informacji e-mailowej od doc. B. Majora na stronie 14.
Prof. J. Sieniawski od tamtego czasu, jak przedstawię w dalszej części „historii”, gdy tylko
dowiedział się o moim zamiarze ubiegania się o stopień dra habilitowanego prowadził
przez wiele lat, niegodziwą, podłą działalność, mającą na celu zdyskredytowanie mej osoby
we wszelkich możliwych kręgach. Koronnym w tej Jego szkodliwej dla mnie aktywności,
był argument o moim rzekomym świadomym udziale w aferze o kryptonimie „mennica”
z 1998 r. (wspomnianej na stronie 11 niniejszego opracowania).
Do swej perfidnej, urągającej godności profesora „działalności”, J. Sieniawski w krótkim
czasie dokooptowuje prof. K. Oczosia, byłego, wieloletniego rektora PRz – także wielce zaufanego i zasłużonego byłego członka egzekutywy KW PZPR w Rzeszowie. Zaplanowanego
seminarium w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej z dn. 8.03.2002 r. z moim
udziałem nie odwołałem, jednak jego wynik zdawał się i był już przesądzony.
W latach 2002-2004, oprócz aktywności dydaktycznej, współorganizowania konferencji
naukowych, kontynuowałem badania, opracowywałem publikacje (9 publikacji). Ponadto
realizowałem liczne prace i ekspertyzy dla przemysłu nie zaniedbując przy tym prac nad
rozprawą habilitacyjną.
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Kolejnym krokiem w moim ubieganiu się o stopień dra habilitowanego, było zwrócenie
się z pismem (początek 2004 r.) do Dziekana Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
(WMiIM) AGH w Krakowie. Do pisma dołączyłem wydruk komputerowy proponowanej
monografii oraz dorobek naukowy wraz z informacjami o przebiegu mojej pracy zawodowej.
Dziekan Wydziału, Zb. Malinowski, powołał komisję celem zapoznania się z przedłożonymi
przeze mnie dokumentami.

Skan pisma Dziekana Wydziału MiJM, AGH skierowanego do Dziekana mojego
Wydziału.
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Odpowiedź Dziekana mojego Wydziału.

5 listopada 2004 r. komisja powołana przez Dziekana WMiIM AGH wydała następujący
werdykt:
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Jak się nieoficjalnie dowiedziałem od prof. Zb. Kędzierskiego (przewodniczącego
ww. Komisji), powyższa decyzja Komisji została wymuszona i była efektem nie tylko silnego
sprzeciwu Dziekana Zb. Malinowskiego, lecz także odpowiednio uprzednio negatywnie
do mnie nastawionego, M. Blicharskiego i J. Kusińskiego.
Prof. Zb. Kędzierski, kierownik Zakładu Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków AGH,
bardzo życzliwie odnosił się do moich poczynań. Oceniam go jak człowieka niezwykle
dobrego, z którym wspólnie poruszaliśmy dyskusje na różne tematy, niekoniecznie naukowe.
Mamy także wspólne publikacje naukowe.
Cytat wypowiedzi prof. Zb. Kędzierskiego nie pozostawia wątpliwości: „w tak złym świetle zostałeś przedstawiony przez J. Sieniawskiego Janowi (Kusińskiemu) i Blicharskiemu,
a dodatkowo dołożyła się do tego prodziekan z twojego Wydziału, która jest koleżanką
Malinowskiego, że nie dałem rady ich przekonać”.
Tym samym ponownie moja prośba o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
została odrzucona. Mogę tutaj z żalem powiedzieć, iż „przyszedłem do swoich”, którzy
mnie odrzucili (jestem absolwentem AGH, Wydziału Metalurgicznego, obecnie Wydziału
Metali i Informatyki Przemysłowej).
W 2005 r. w PRz opublikowałem, po uprzednich uzupełnieniach i poprawkach, monografię pt. „Kształtowanie struktury i właściwości mechaniczne żarowytrzymałych odlewniczych
stopów kobaltu”. Recenzentami wydawniczymi tej monografii było dwóch profesorów:
prof. Edmund Tasak z AGH Kraków oraz prof. Andrzej Barbacki z Politechniki Poznańskiej.
Obaj recenzenci zgodnie stwierdzają, że przedstawiona praca spełnia wymagania rozprawy
habilitacyjnej. Skany ich recenzji załączone na kolejnych stronach.
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Ponadto o wydanie opinii nt. tej monografii, (skan opinii na kolejnej stronie) jeszcze przed
jej wydrukowaniem, zwróciłem się z prośbą do prof. zw. dr hab. inż. Zbigniewa Górnego,
dr h.c. AGH i PP – człowieka wielkiego autorytetu i wielkiego naukowca. Prof. Zb. Górny był
również wieloletnim dyrektorem Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. Przez wiele kadencji
piastował także stanowisko członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Moja prośba
spotkała się z przychylnością i wielką życzliwością Profesora.
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Niesprzyjające mi, pozamerytoryczne uwarunkowania, nie zniechęciły mnie do podejmowania dalszych wysiłków w drodze o uzyskanie stopnia dra habilitowanego. Podjąłem
kolejną, trzecią już próbę, wszczęcia przewodu habilitacyjnego, tym razem na Wydziale
Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej (WIPMiFS) w Politechnice Częstochowskiej, dnia 6.10.2005 r. kierując w tej sprawie prośbę do Dziekana tego Wydziału.
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Jak uprzednio, do wniosku dołączyłem opinie o mym dorobku naukowo-dydaktyczno-organizacyjnym sporządzone przez prof. Wł. Orłowicza, kierownika Katedry
Odlewnictwa i Spawalnictwa PRz, której jestem pracownikiem. Oprócz tego dodałem opinię
prof. Zb. Kędzierskiego, kierownika Zakładu Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków AGH.
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Niestety i w tym przypadku, pomimo moich wyjaśnień, a także rozmów z prof. L. Jeziorskim (członkiem Rady Wydziału IPMiFS, a zarazem ówczesnym członkiem CK ds. Stopni
i Tytułów, prywatnie bardzo dobrym kolegą prof. J. Sieniawskiego i prof. K. Oczosia),
pozytywnych opinii oraz przeprowadzonego seminarium na Wydziale, rada tego Wydziału
odmówiła mi wszczęcia przewodu habilitacyjnego. (Skan uchwały RWIPMiFS) w załączeniu.

Przeczuwając (na podstawie docierających do mnie głosów od pracowników
Wydziału JPMiFS PCz), że rozpatrzenie mojego podania o podjęcie przewodu habilitacyjnego będzie negatywne, podjąłem równocześnie rozmowy (marzec 2006 r.) z panem
prof. dr hab. inż. Mieczysławem Kaczorowskim, pracownikiem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Rozmowy te dotyczyły oczywiście możliwości wszczęcia
przewodu habilitacyjnego na Jego Wydziale. Prof. M. Kaczorowski był częstym uczestnikiem
cyklicznych konferencji międzynarodowych naukowo-technicznych nt. „Zapewnienie
jakości w odlewnictwie”, organizowanych m.in. przez moją Katedrę Odlewnictwa i Spawalnictwa. Prof. M. Kaczorowski pozytywnie i życzliwie odnosił się do moich zamierzeń,
deklarując przy tym daleko idącą pomoc.
Po odmowie procedury habilitacyjnej na Wydziale JPMiFS w Pol. Częstochowskiej (czego
zresztą się spodziewałem) we wrześniu 2006 r. po raz kolejny, tym razem na ręce Dziekana
Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, złożyłem prośbę o wszczęcie
przewodu habilitacyjnego. Skan prośby na kolejnej stronie.
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3. Drugi etap ubiegania się o stopień doktora
habilitowanego obejmujący lata 2006-2011

D

Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem z Warszawy krótką telefoniczną odpowiedź, że „był tutaj (na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) Oczoś, rozmawiał z Dziekanem
Dąbrowskim i już pana załatwił”. Zatem następna, czwarta już próba, postępowania habilitacyjnego, nie powiodła się.
Podsumowując ten pierwszy, prawie 6-cioletni okres czasu ubiegania się o stopień
naukowy dra hab., mogę stwierdzić, iż żądanie zniesienia habilitacji, zgłoszone jako projekt
„Solidarności”, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu doktoratów, pozostaje zasadne.
Obecnie formalna habilitacja, w bardzo wielu przypadkach, stanowi realne utrudnianie
i opóźnianie rozwoju naukowego pracowników nauki. Projekt ustawy Krajowej Sekcji
Nauki stanowił pewne zagrożenie dla profesorów z habilitacją z sitwy i „układów”. W swym
założeniu, wymagał od doktora niemal dożywotniej aktywności twórczej, promowanej
za realne i wymierne osiągnięcia i wdrożenia, nie zaś za jednorazową formalną rozprawę.
Premiowanie kolejnymi stopniami awansu profesorskiego nie powinno się odbywać poprzez
liczenie znaków i spacji w publikacjach (zwłaszcza zagranicznych), jak to się odbywa obecnie
(tzw. parametryzacja, ciułanie punktów, indeks Hirscha obowiązujący od 2005 r.). Podobna
kwestia dotyczy tzw. grantów, które także mają stanowić podstawę do uzyskania profesury.
Obecnie prawie wszystkie przedsięwzięcia badawcze zlecane przez NCBiR są finansowo
znacznie przeszacowane. Recenzenci z „układu” nawzajem sobie te projekty opiniują
i odbierają. Wystarczy np. porównać ile projektów badawczych (grantów) otrzymanych
z NCBiR, pozytywnie recenzowanych i odebranych, realizowano i realizuje się, i za jak duże
pieniądze w Katedrze Materiałoznawstwa PRz i w powiązaniu z nią na Wydziale Inżynierii
Materiałowej i Metalurgii PŚ, czy w Katedrze Inżynierii Materiałowej PLub. „Nic tak nie
umacnia autorytetów, jak ich własny szacunek między sobą z tymi profesorskimi na czele”.
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rugi etap ubiegania się o stopień doktora habilitowanego rozpoczyna przygotowywana druga monografia. Tematyka tej monografii ukierunkowana była
na problematykę procesów technologicznych związanych z uzyskiwaniem odlewów precyzyjnych z żarowytrzymałych stopów kobaltu. W pracy analizowałem zwłaszcza wpływ
temperatury początkowej wielowarstwowej formy ceramicznej na strukturę i właściwości
mechaniczne odlewów otrzymywanych z tych form. Praca ta była tak pomyślana, aby jej
problematyka mieściła się w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
O opinie wstępne rękopisu, tak opracowywanej monografii, zwróciłem się z prośbą
do dwóch doświadczonych profesorów: prof. zw. dr hab. inż. Zb. Górnego z Instytutu
Odlewnictwa w Krakowie oraz prof. zw. dr hab. inż. Michała Szweycera z Zakładu Odlewnictwa Politechniki Poznańskiej. Moja prośba została życzliwie przyjęta. Obaj Panowie
bezinteresownie i w krótkim czasie dokonali oceny mojej pracy, a skany ich opinii przedstawiam poniżej.
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Po dokonaniu niezbędnych uzupełnień i poprawek (zgodnych ze wstępnymi opiniami
wyżej przedstawionymi) oraz dwóch pozytywnych recenzjach wydawniczych opracowanych
przez prof. dr hab. inż. Wł. Orłowicza i dr hab. inż. Andrzeja Modrzyńskiego, prof. nadz.
Politechniki Poznańskiej (skany recenzji wydawniczych na str. 42-48), wydałem pod koniec
2007 r. w Politechnice Poznańskiej monografię, rozprawę Nr 413, pt. „Analiza czynników
technologicznych decydujących o strukturze i właściwościach odlewów ze stopów kobaltu
przeznaczonych na elementy silników lotniczych”.
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Ze względu na fakt, że wydana monografia swoją tematyką obejmowała zagadnienia
z zakresu odlewanych części maszyn i mieściła się w dyscyplinie budowa i eksploatacja
maszyn, zwróciłem się do Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki
Poznańskiej z prośbą o rozważenie możliwości przeprowadzenia na tym wydziale przewodu
habilitacyjnego, bo posiada on uprawnienia w tej dyscyplinie.
Zagadnienia związane z moją pracą referowałem na Wydziale BMiZ PP trzykrotnie.
Po raz pierwszy na zebraniu Komisji Budowy Maszyn PAN oddz. w Poznaniu 22.11.2007 r.
oraz dwukrotnie, zgodnie z decyzją Komisji Dziekańskiej WBMiZ Pol. Poznańskiej powołanej w celu rozpatrzenia możliwości i zasadności wszczęcia mojego przewodu habilitacyjnego
na tym Wydziale. Skany z zebrania Komisji BM PAN i decyzji Komisji Dziekańskiej WBMiL
na następnej stronie.
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Po przeprowadzonych referatach, licznych dyskusjach merytorycznych i uwagach,
4.03.2008 r., Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania PP podjęła wreszcie uchwałę
o wszczęciu mojego przewodu habilitacyjnego. Skan uchwały RWBMiZ P.P. w załączeniu.

Na recenzentów rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego powołano w czerwcu
2008 r. czterech profesorów. Dwóch powołał Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania PP
w osobach: prof. zw. dr hab. inż. Zbigniewa Górnego z Instytutu Odlewnictwa w Krakowie
oraz prof. zw. dr hab. inż. Michała Szweycera z Zakładu Odlewnictwa PP. Dwóch pozosta50

łych recenzentów powołała Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych w osobach:
prof. zw. dr hab. inż. Józefa Zasadzińskiego z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie i prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Bojara z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Wraz z powołaniem recenzentów, rozpoczęła się histeryczna akcja ukierunkowana
na niedopuszczenie mnie do kolokwium habilitacyjnego i zablokowaniem jego pozytywnego
przebiegu, najpierw przez wpływanie na recenzentów, po drugie wpływanie na Członków
Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania PP.
W pierwszym przypadku skutkowało to jedną negatywną, bardzo agresywną i kontrowersyjną recenzją mojej rozprawy habilitacyjnej, sporządzoną przez prof. Zb. Bojara,
w drugim przypadku przez wpływanie na dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej PP,
który osobiście zabiegał, aby pracownicy tego Instytutu byli przeciwni dopuszczeniu mnie
do kolokwium.
Na seminarium w WAT w Warszawie, na które zawezwał mnie prof. Zb. Bojar, po powołaniu go na recenzenta w moim przewodzie, obok wielu impertynencji z jego strony, odnośnie
mnie i badań zawartych w mojej monografii, dowiedziałem się także od niego o telefonach
z Katedry Materiałoznawstwa PRz. Wprawdzie nie padło w rozmowie ze Zb. Bojarem
nazwisko tajemniczego telefonującego, ale najprawdopodobniej był to kierownik tej Katedry,
który zabiegał o negatywną recenzję mojej pracy.
Z wielkim rozczarowaniem i nie ukrywam bólem, przyjąłem także nieoficjalną wiadomość o negatywnym względem mnie działaniu prof. W. Przetakiewicza, poprzez
odpowiednie „ustawianie” samodzielnych pracowników Instytutu Inżynierii Materiałowej PP, realizowane przez dyrektora tego Instytutu. Informowano mnie też nieoficjalnie
o szkalowaniu mnie wobec innych pracowników Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
PP przez prof. K. Oczosia.
Niebagatelne w tym zmasowanym ataku na zdyskredytowanie mnie przed Radą
Wydziału BMiZ PP, było również wystąpienie prof. Zenona Ignaszaka, przewodniczącego Komisji powołanej przez RWBMiZ PP do przygotowania wniosków o dopuszczenie
mnie do kolokwium habilitacyjnego. W swoim wystąpieniu 27 marca 2009 r. „fascynował
się on”, jakby czerpiąc z tego wielką satysfakcję licznymi cytatami przytaczanymi z agresywnej i kontrowersyjnej 35-cio stronicowej recenzji mojej rozprawy „wytworzonej” przez
prof. Zb. Bojara, a praktycznie pomijał, traktując bardzo zdawkowo, trzy pozytywne recenzje
wielce szanowanych profesorów. Czyżby to była świadoma i budząca zdumienie działalność prof. Z. Ignaszaka? Czas lubi jednak często weryfikować takie niegodziwe i bardzo
krzywdzące względem innych osób postawy i działania tego pana.
Poddana takiej presji, zmanipulowana i zdezorientowana RW BMiZ PP podjęła uchwałę,
która jak się okazało później przekreśliła moje szanse na uzyskanie stopnia dra habilitowanego.
Na następnych stronach (str. 52-107) zamieszczam skany recenzji w kolejności ich opracowania oraz uchwałę (str. 110) RW BMiZ PP.
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Po przeszło dwukrotnym przekroczeniu dopuszczalnego Ustawą czasie, opracowana
została czwarta recenzja.
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4. Komentarz do recenzji prof. Zb. Bojara
sporządzonej przez Recenzenta (Zb. Bojara), agresywnej i pełnej złośliwości
recenzji mojej monografii, zawartej aż na 35-stronach maszynopisu, jest wiele
uwag, powtórzeń i zarzutów odnoszących się w zasadzie do wszystkiego, co jest zawarte
w tej pracy nt: „Analiza czynników technologicznych decydujących o strukturze i właściwościach odlewów ze stopów kobaltu przeznaczonych na elementy silników lotniczych”, rozprawa
nr 413, wyd. Politechnika Poznańska 2007.
Nie jest to miejsce, aby w tym opracowaniu odnosić się do wszystkich, wielokrotnie powtarzanych zarzutów recenzenta. Szczegółowo do całej, 35-stronicowej recenzji,
odniosłem się w moich odpowiedziach na nią, zawartych na 58-stronach maszynopisu,
przesłanych Recenzentowi pocztą elektroniczną przed kolokwium, które odbyło się 10 listopada 2010 r. (o którym wspominam na stronie 119 niniejszego opracowania).
W komentarzu odniosę się tylko do kilku kwestii. Prof. Zb. Bojar poddając totalnej
dezaprobacie całą moją pracę, szczególnie negatywnie ocenia technologię kształtowania warstwy wierzchniej odlewów z żarowytrzymałych stopów kobaltu (w tym odlewów
ze stopu o znaku MAR-M509) skoncentrowanym strumieniem energii, jakim jest plazma
generowana w łuku elektrycznym, w metodzie spawania GTAW.
Na stronie 4, 14 wiersz od góry recenzji (Zb. Bojara) można przeczytać, że „Nie widzę
też absolutnie uzasadnienia dla oczekiwania Autora, wyrażonego m.in. na str. 14, że przetapianie powierzchni odlewów ze stopów kobaltowych »uszlachetni« tę powierzchnię,
a zwłaszcza, że taka modyfikacja (to pojęcie jest zdecydowanie poprawniejsze od wielokrotnie stosowanego przez Autora określenia »uszlachetnianie«) może doprowadzić
do poprawy właściwości mechanicznych odlewów”. I dalej, na kolejnych stronach 6 i 7
„Powtórzę wątpliwość wobec użycia także tutaj terminu »uszlachetnianie mikrostruktury tej
powierzchni i polepszenie jej właściwości mechanicznych« – Autor w przeglądzie literatury
nie konkretyzuje wymagań co do »szlachetności« i nie dostarcza na to żadnych dowodów”.
Recenzent nie chce „absolutnie dostrzec”, że tak modyfikowana warstwa wierzchnia
prowadzi do jej uszlachetnienia, poprawiając wyraźnie właściwości mechaniczne odlewów
ze stopów kobaltu (wzrost mikrotwardości i żarowytrzymałości, które zostały podane
w rozdziale 5.6 w wyżej wymienionej monografii. Należy tu wspomnieć, że w monografii
habilitacyjnej (obronionej w listopadzie 2014 r.) nt. „Wpływ obciążeń cieplnych symulujących
warunki termiczne panujące w silniku lotniczym na właściwości użytkowe stopu kobaltu
MAR-M509”, wyd. Archives of Foundry Engineering, Katowice-Gliwice, 2013, jej autor
M. Mróz, stosując uszlachetnianie warstwy wierzchniej odlewów ze stopu MAR-M509
strumieniem plazmy generowanej w łuku elektrycznym (metoda GTAW), uzyskuje przeszło
50% wzrost wytrzymałości zmęczeniowej tych istotnych odlewów stosowanych w silnikach
turbinowo-odrzutowych. Pozytywnym recenzentem wydawniczym monografii M. Mroza
był prof. Janusz Szala. J. Szala był także recenzentem w moim postępowaniu habilitacyjnym.
W moim przypadku Jego recenzja była negatywną i opatrzoną złośliwościami.

Z recenzji prof. Zb. Bojara, str. 8, 4 wiersz od góry, „W tej konsekwencji należało równie
precyzyjnie próbować mierzyć temperaturę formy ceramicznej, gdyż przy przenoszeniu
formy z pieca do komory zalewania, utrzymanie nominalnej temperatury formy podanej
w tabeli 4.2 na pewno nie było możliwe. Także utrzymanie jednostopniowej tolerancji
temperatury podczas zalewania nie było możliwe, nawet przy uwzględnieniu faktu, iż czas
tej czynności jest krótki”.
Recenzent wykazuje się tutaj „niemożliwością”, albo niechęcią zrozumienia, faktu,
że temperaturę każdej wielowarstwowej formy ceramicznej przed zalaniem ciekłym jej
stopem kobaltu, mierzona przy użyciu termopar. Termopary te przymocowano do form
(„przykleja się”) cementem Morgana. Po przeniesieniu z przymocowaną termoparą wygrzanej formy (w temp. ok. 1200°C), do komory pieca próżniowego, poprzez gumowe uszczelki
pieca, ramiona termopary łączono z rejestratorem. Po uzyskaniu przez formy ceramiczne
określonej temperatury początkowej (1000, 800, 600, 400, 200°C) zalewano je ciekłym
stopem kobaltu (np. MAR-M509) o temp. około 1495°C.
Jeszcze jeden zarzut z recenzji prof. Zb. Bojara, str. 25, 14 wiersz od góry, „Słabo
udokumentowano efekty strukturalne powtórnego przetopienia strefy już przetopionej
na odlewach z wytopu 7. Na miarę ograniczonej czytelności mikrostruktury z rys. 5.59,
skłaniał bym się raczej do twierdzenia, że powtórne oddziaływanie cieplne łuku powoduje
rozrost, a nie rozdrobnienie ziarn fazy γ, jak twierdzi Autor”. Tutaj z kolei Recenzent wykazuje, że nie chce „widzieć”, wyraźnie przedstawionej, w dobrym kontraście mikrostruktury
uzyskanej po powtórnym nadtopieniu ściegu na płytce ze stopu kobaltu MAR-M509, uzyskanej zarówno z mikroskopu optycznego, jak i elektronowego mikroskopu skaningowego.
Nie przekonuje Go także to, że obserwuje się wyraźne zmniejszenie dendrytów komórkowych we wtórnym nadtopieniu i mniejszy jest ich parametr strukturalny λ2D.
Cała 35-stronicowa recenzja prof. Zb. Bojara obfituje w różnego rodzaju dywagacje,
w rodzaju: „nie widzę żadnych przesłanek”, „nie widzę też absolutnie uzasadnienia”, „nie jest
dla mnie czytelna”, „nie jest próbą takiej analizy pokrewieństwa zjawisk”, „nie rozumiem,
albo nie jest to wystarczająco jasne”, „nie widzę także zasadności…”, „absolutnie nie pojmuję
jak można, …”, „absolutnym kuriozum metodycznym” i liczne chciejstwa jak: „należało
w tym zakresie dokonać milowego kroku…”, „warto było dokonać pomiarów ilościowych…”
i inne.
Być może na sporządzenie przez prof. Zb. Bojara tak „kuriozalnej” recenzji monografii,
miał wpływ Jego nieukojony żal, spowodowany brakiem odwołań się do jego publikacji
i zamieszczaniem ich w mojej pracy, podczas gdy On w swojej rozprawie habilitacyjnej
z roku 1992 cytuje moje publikacje. Brak cytowań prac prof. Zb. Bojara w mojej monografii
było przeze mnie niezamierzone. Na ten „nieukojony żal” Recenzenta może wskazywać
stwierdzenie zawarte na stronie 4, wiersz 7 od dołu recenzji, „Te 4 pozycje (w wykazie literatury, odpowiednio 2, 148, 149 i 150), obok pozycji 134 (wszystkie 5 pochodzące zresztą
z materiałów tej samej konferencji STERMAT z 2005 r.) to jedyne w całej rozprawie
powołania wyniki badań krajowych badaczy zajmujących się stopami kobaltu, poza
macierzystym zespołem Autora. Takie ujęcie problemu zdecydowanie nie wyczerpuje
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znacznego dorobku istniejącego w kraju w obszarze poruszanej tematyki i znamionuje,
że rozpoznanie Autora w szeroko rozumianej tematyce stopów kobaltu jest niestety istotnie
ograniczone” i przy końcu recenzji, str. 29, wiersz 14 od dołu: „W mojej opinii niedopuszczalne jest aby w całym bloku opisu wyników własnych, w tym w podsumowaniu
rozprawy habilitacyjnej, nie użyto żadnego odniesienia do pozycji literatury”.
Jeśli brak cytowań prac Recenzenta (Zb. Bojara) w mojej monografii, miał główny wpływ
na „wytworzoną” przez Niego, jedyną w swoim rodzaju, kontrowersyjną recenzję i późniejsze bardzo negatywne Jego zakulisowe względem mnie działanie, to może świadczyć
to o małostkowości i chorobliwym przeroście ambicji, jakby nie było człowieka z tytułem
profesora.
Uwaga: We wszystkich przytaczanych, podkreślonych przeze mnie cytowaniach Recenzenta
zachowano oryginalną pisownię.

Prawie natychmiast po tym, niekorzystnym dla mnie głosowaniu, otrzymałem telefonicznie informację o jego wyniku, najpierw od Dziekana Jana Żurka, a zaraz potem
od prof. Z. Ignaszaka. Obaj panowie w swoich wypowiedziach wyrażali żal, że tak się stało,
mówiąc, że powinienem zaraz po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi decyzji RW BMiZ
odwołać się od niej do Centralnej Komisji. Jak wielka jest przewrotność tych obu panów?
Od uchwały RW BMiZ PP odwołałem się pismem z dn. 3.04.2009 r., (skan odwołania
na str. 111-112).
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Skierowałem też pismo bezpośrednio do przewodniczącego sekcji VI Nauk Technicznych CK, prof. J. Siemka (skan pisma na kolejnej stronie), prosząc w nim o skierowanie
mojej sprawy ponownie na Wydział BMiZ PP, dlatego, że Rada tego Wydziału wyraziła
chęć kontynuacji przewodu, popierając zdecydowanie (znaczną większością głosów) moje
odwołanie od pierwszej negatywnej swojej decyzji.
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Dopiero 25.01.2010 r. zapadła decyzja CK ds. Stopni i Tytułów.
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Taka decyzja CK, tzn. skierowanie rozpatrzenia mojej sprawy przez Radę Wydziału
Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej (RW MTPŚ) w Gliwicach,
a nie, jak prosiłem, z powrotem do Politechniki Poznańskiej na RW BMiZ, doprowadziła
do dalszych niekorzystnych dla mnie skutków.
Objawiło się to nieukrywaną niechęcią do mojej osoby dziekana Wydziału MTPŚ
prof. J. Świdra i dawanie mi wyraźnie do zrozumienia, że na tym Wydziale nie mam czego
pozytywnego się spodziewać (jestem persona non-grata).
Prawdopodobnym jest, że wielomiesięczne przetargi i naciski ze strony CK, a także moja
prośba z dn. 23.08.2010 r. do Rady Wydziału MT P. Śl. (skan na kolejnej stronie) i nieobecność kilku członków RW MTPŚ, doprowadziły do tego, że w dniu 15.09.2010 r. dopuszczono
mnie (podobno jednym głosem przeważającym) do kolokwium habilitacyjnego.
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Kolokwium trwające prawie pięć godzin oceniam jako farsę, było to takie „kopanie się
ze stadem koni”, którego wynik z góry był przesądzony. Miało ono rozpocząć się o godzinie 11, w dniu 10 listopada 2010 r., a rozpoczęło się prawie z półtoragodzinnym opóźnieniem,
bo wszyscy czekali (członkowie RW MTPŚ, którzy stawili się o dziwo w komplecie, trzej
recenzenci, którzy przecież przyjechali z daleka – Poznań, Kraków – i byli punktualnie,
a także wspierający mnie kierownik ZOiS, prof. Wł. Orłowicz) aż łaskawie przybędzie
z Warszawy prof. Zb. Bojar spóźnionym pociągiem na dworzec PKP w Gliwicach, a z dworca
przywiezie go na Wydział wysłany w tym celu przez Dziekana J. Świdra samochód.
Z tego negatywnego dla mnie kolokwium (trwającego około 4,5 godziny) dotychczas
nie otrzymałem żadnej oficjalnej, pisemnej odpowiedzi.
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5. Trzeci etap ubiegania się o stopień doktora
habilitowanego obejmujący lata 2011-2013

W

związku z wejściem w życie Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki Dz. U. z 2003 r. nr 65 poz. 595 z tekstem
obowiązującym od 1.10.2011 r., gdzie w art. 16.1 podano, że do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia
naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny
wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje
się istotną aktywnością naukowa lub artystyczną, złożyłem w styczniu 2013 r. do CK ds. SiT
wniosek o przeprowadzenie wymienionego postępowania w dziedzinie Nauki Techniczne,
w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. Wniosek wraz z załącznikami, autoreferatem, życiorysem zawodowym, wykazem wybranych dziesięciu publikacji, jednotematycznym cyklem
publikacji obejmującym kolejnych dziesięć publikacji, tytułowymi stronami dwóch monografii, wykazem cytowań krajowych i z Web of Science Cit. Report, objął 225 stron.
Po spełnieniu wymogów formalnych, w tym tłumaczenia całego 52-stronicowego autoreferatu na język angielski, CK ds. SiT wyznaczyła ostatecznie Radę Wydziału Inżynierii
Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej (RW IMiM PŚ) w Katowicach do przeprowadzenia mojego postępowania habilitacyjnego w dn. 8.03.2013 r., a 10.05.2013 r. powołała
komisję habilitacyjną. Skany decyzji CK ds. SiT na kolejnych stronach.
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Powołanie Komisji w przedstawionym składzie osobowym, w której m.in. uczestniczyła,
jakże wrogo nastawiona do mnie osoba (Zb. Bojar), znana także dość powszechnie w kraju
ze swojego szkodliwego działania względem drugich osób i z wytwarzania agresywnych,
wręcz gryzących recenzji (nie dotyczy to tylko recenzji napisanej przez niego w moim
przypadku, zamieszczonej na stronach 73-107 niniejszego opracowania), przesądzało
o niekorzystnych dla mnie jej końcowych konkluzjach.
Wymogi Ustawy i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW),
a także zasada dobrych obyczajów, stwierdzające, że „członkami komisji habilitacyjnej nie mogą być osoby, w stosunku do których zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do ich bezstronności” należy włożyć w tym przypadku między bajki.
Zlokalizowanie mojego postępowania habilitacyjnego na WIMiM PŚ uważam za działanie „odpowiednio sterowane”, zważywszy na to, że prof. J. Sieniawski i prof. W. Przetakiewicz
(przewodniczący powołanej komisji habilitacyjnej), są członkami CK ds. SiT w bieżącej
kadencji (od stycznia 2013 r.) w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. Ponadto, prawie
wszyscy członkowie powołanej komisji są ściśle powiązani, można by powiedzieć silnie
uzależnieni od prof. J. Sieniawskiego, m.in. w bardzo intratną finansowo „działalność grantową”. Wobec powyższego, czego mogłem się spodziewać?, że prof. J. Sieniawski jako jeden
z filarów „układu” o dużych wpływach po tylu latach niegodziwej i wrogiej działalności
względem mnie, a także Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa, w której pracuję, zmieni
o 180 stopni swoje postępowanie?
Jak przewidywałem, recenzje dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
do mojego postępowania habilitacyjnego nie zostały podsumowane pozytywną oceną
końcową, były one przecież opracowywane pod określone zapotrzebowanie.
Teksty tych recenzji zamieszczam w kolejności ich wykonania (str. 124-152). Przedstawiam także skany uchwały RW IMiM P.Śl. i jej uzasadnienia (str. 153 i 154).
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6. Komentarz do recenzji

J

ak można łatwo zauważyć dwie recenzje (J. Szali i B. Surowskiej) zredagowano prawie
w tym samym czasie. Trzecią zredagowano miesiąc później, jakby czekając na wynik
tych dwóch poprzednich. Do przedstawionych recenzji nie będę się szczegółowo odnosił,
bo w tym opracowaniu nie miałoby to sensu, podejmę jednak kilka ogólnych kwestii.
Najdłuższą, obejmującą 14 stron maszynopisu, jest recenzja prof. J. Szali. Jej charakter, tendencyjność, wiele zawartych w niej złośliwych sformułowań a także „ciekawych”
myśli i zapożyczeń wskazują, że jest ona jakby „młodszą siostrą” recenzji prof. Zb. Bojara
(zamieszczonej w niniejszym opracowaniu na stronach 73-107).
Różnice w składach chemicznych stopów kobaltu w moich różnych pracach, które
Recenzent tak skrupulatnie pozestawiał w tabelach w swej recenzji wynikają nie z tego,
że jak On sugeruje są to „delikatnie rzecz ujmując, nierzetelności naukowe Habilitanta”
lecz wynikają z tego, że wytopy stopów kobaltu prowadziłem przez wiele lat w różnych
warunkach (w powietrzu, atmosferze argonu, próżni) i nawet stop tego samego znaku
różni się, dość dużym rozrzutem składu chemicznego, skład ten zależy także od metody
i miejsca jego oznaczania w odlewie.
Zdumienie wywołuje stwierdzenie Recenzenta, że „Trudno zrozumieć co skłoniło
Habilitanta do zbadania w pracy H1 wpływu temperatury formy na morfologię struktury odlanego do niej stopu”, bo przecież „odpowiedź na to pytanie jest znana od czasu
sformułowania przez Tammanna w roku 1925 „czynników determinujących morfologię
struktury pierwotnej stopów”. I dalej podsumowuje „nie jest zatem czymś odkrywczym”.
Opierając się o tą wypowiedź Recenzenta, jakby nie było profesora – metaloznawcy, można
zapytać, co skłania wielu naukowców prowadzących obecnie szerokie badania nad technologią otrzymywania i morfologią struktury odlewów monokrystalicznych, np. ze stopów
na osnowie niklu, jak odpowiedź na te pytania jest znana od czasu sformułowania przez
J. Czochralskiego w 1916 r. praw i czynników wpływających na przebieg monokrystalizacji?
Przecież te badania nie są „zatem czymś odkrywczym”.
Jako szczególną złośliwość zawartą w recenzji prof. J. Szali odbieram jego wielokrotne
posądzanie mnie o „autoplagiat” i „postępowanie niezgodne z dobrymi obyczajami w nauce”
nawet wtedy gdy w artykule, w czasopiśmie o zasięgu światowym (publikacja w czasopiśmie
z listy A, z JCR punktowana 27 pkt wg MNiSzW), Acta Metallurgica Sinica, English Letters
umieszczam fragmenty tekstu z części badań własnych, z wcześniej wydanej monografii
w kraju (punktowanej 12 pkt wg listy MNi SzW). Jednocześnie, aż trzykrotnie wskazuję
w tym artykule, że fragmenty badań i tektu pochodzą z wcześniej opublikowanej monografii w języku polskim.
Autoplagiat występuje wtedy, gdy autor w nowej pracy umieszcza obszerne fragmenty
opublikowanego wcześniej tekstu swojej pracy, …, bez podania źródła. (B. Przybyliński,
„Ochrona własności intelektualnej”, wyd. uczelniane Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, s. 61).
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Jako pisaną na określone „zapotrzebowanie” recenzję, mógłby Recenzent (J. Szala) darować sobie w przedostatnim zdaniu swojej recenzji nieszczerego i cynicznego stwierdzenia,
że „z żalem stwierdzam, że osiągnięcia naukowe dra inż. Zenona Opiekuna nie spełniają
wymagań stawianych osobom w postępowaniu habilitacyjnym”.
Nieco krótsza, bo obejmującą 11 stron tekstu jest negatywna recenzja mojego
dorobku opracowana przez prof. B. Surowską. Ta recenzja z kolei, w odróżnieniu od
recenzji prof. J. Szali, stwierdza „niski indeks Hirscha”, małą liczbę cytowań poza Polską,
i że „nie jest to wystarczające, by ocenić Kandydata jako postrzeganego poza Polską”!
Dalej wytykany jest mi brak uczestnictwa w programach europejskich, brak kierowania
projektami realizowanymi we współpracy z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi (granty!),
brak staży w zagranicznych ośrodkach naukowych, brak udziału w zespołach eksperckich
i konkursowych oraz niedostateczna aktywność we współpracy międzynarodowej i krajowej. Pani B. Surowska opierając się o wymienioną we wstępie Ustawę z dnia 14 marca
2003 r. oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
stwierdziła w końcowej konkluzji, że „nie spełniam w stopniu wystarczającym wymagań”…
„nie wnoszę znacznego wkładu w dyscyplinę inżynieria materiałowa”. Nasuwa się tu pytanie,
co Pani B. Surowska znacznego wniosła w dyscyplinę inżynieria materiałowa?
Jako pisana pod określone zapotrzebowanie recenzja Pani B. Surowskiej musiała
zakończyć się także, jak w pierwszym przypadku, negatywną konkluzją. Ale przecież
moja habilitacja była realizowana w moim kraju czyli w Polsce!, i Pani Recenzent powinna
oprzeć się w swojej opinii nie tylko na jednym przytoczonym wybiórczo rozporządzeniu
MNiSzW, ale także na innym rozporządzeniu z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie naruszania
zasad dobrej praktyki naukowej, które mówi, że przy stosowaniu wskaźnika „impact factor”
do oceny dorobku naukowego należy „wiedząc o jego ułomnościach wskaźnik ten należy
wykorzystywać z najwyższą rozwagą i starannością”.
Także moje liczne konkretne prace realizowane dla polskiego przemysłu (wiele z nich
wdrożonych), jak widać według tej recenzji się nie liczą. Także nie mają żadnego znaczenia
polskie publikacje (bo przecież nie mają żadnego IF i H-indeksu).
Brak w kierowaniu czy realizowaniu projektów badawczych, udziału w zespołach eksperckich i inne braki, zarzucane mi w recenzji, są związane silnie z „układowością” przy
przyznawaniu grantów. Wiele wniosków, projektów badawczych, składanych przez moją
Katedrę Odlewnictwa i Spawalnictwa do NCBiR o ich finansowanie zostało przez „gremia
oceniające” odrzuconych. Podobnie odrzucony został także mój wniosek o pracę w zespołach eksperckich i konkursowych.
Najkrótszą, liczącą 4 strony maszynopisu, jest recenzja mojego dorobku opracowana przez prof. St. Dymka. Prof. St. Dymek uwypukla podobnie jak to jest w recenzji
prof. B. Surowskiej, że „dorobek naukowy wyrażający się między innymi ogólnie akceptowanymi wskaźnikami bibliometrycznymi (baza Web of Science, index Hirscha) jest bardzo
skromny”. Z tej recenzji wynika także silna dyskredytacja polskich publikacji które nie mają
„ogólnie akceptowalnych wskaźników bibliometrycznych”, nie mają także wg tego Recenzenta prawie żadnego znaczenia liczne opracowania i wdrożenia dla krajowego przemysłu,

realizowane często w ramach skromnych funduszy przeznaczonych na badania własne.
Jest to kolejny absurd, bo przecież „ogólnie akceptowalne wskaźniki bibliometryczne”
można łatwo i szybko kupić płacąc za publikacje wydane w czasopismach z tzw. listy
filadelfijskiej.
Także i ten Recenzent nie odważył się wydać pozytywnej konkluzji końcowej, a pisze
w końcowym zdaniu (żałując jak prof. J. Szala), „z przykrością oceniam zatem, ze dorobek
naukowy Pana dra inż. Zenona Opiekuna nie spełnił wymagań określonych w Ustawie …”
nawet nie podejmując próby skorzystania w swojej recenzji z przytoczonego wyżej rozporządzenia MNiSzW z dnia 11 lipca 2008 r. dotyczącego rozważnego stosowania wskaźników
bibliometrycznych.
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7. Zakończenie

J

ak wspomniałem we wstępie tego opracowania, polscy naukowcy, zwłaszcza młodzi,
w „wyścigu” do uzyskania habilitacji, zmuszani są upływem czasu do wyłącznego
ciułania punktów przez publikowanie w ustalonych arbitralnie i sztucznie przez MNiSzW
w zachodnich czasopismach (tzw. lista filadelfijska, lista A z JCR) posiadających duże
wskaźniki bibliometryczne. Polskie, całkowicie zdeprecjonowane, recenzowane czasopisma naukowe, liczone zaledwie kilkoma punktami, pozbawione jakiegokolwiek wskaźnika
bibliometrycznego, albo co najwyżej znajdujące się na liście B polskiego MNiSzW, nie mają
prawie żadnego znaczenia w uzyskiwaniu habilitacji (np. według recenzentów, B. Surowskiej i St. Dymka).
Smutnym i zdumiewającym jest także fakt, załatwiania w „spółdzielni” punków i cytowań
na liście, żądania wnoszenia dużych opłat, za szybkie opublikowanie artykułu naukowego
w „renomowanym” czasopiśmie z grupy A z dużym JF znajdujących się w bazie JCR.
Dla przykładu za szybkie opublikowanie moich artykułów w czasopiśmie The Japan
Institute of Materials (lista A z JCR wg MNiSzW i dużym IF) zażądano około 195000 yen
(~ 1915 $ USA) (na kolejnej stronie skan korespondencji z 10.09.2013 r.), a w czasopiśmie
Wulfenia Journal, czasopismo z listy A z JCR i dużym IF, wymagano opłaty 520 $.
Wyżej wymienione artykuły opublikowane zostały w „Archives of Foundry Engineering”,
Vol. 14, Special Issue, 1/2014, pp. 151-158, 165-168 (lista B bez JCR, 9 pkt za artykuł
wg MNiSzW).
W świetle tej historii i jej kulisach mojego ubiegania się o stopień doktora habilitowanego,
nasuwa się refleksja nad sensem tego stopnia naukowego w takiej formie w jakiej nadawany
jest on obecnie, zwłaszcza przy tak dowolnych „zależnie od potrzeb” możliwościach oceny
przez recenzentów dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego osób ubiegających się o ten stopień. Jego przyznawanie często jest „załatwiane” i nie ma wiele wspólnego
z nauką, a jeszcze mniej z postępem technologicznym w kraju.
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Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że zawarte na stronie 51 zdanie: Z wielkim rozczarowaniem i nie ukrywam bólem, przyjąłem także nieoficjalną wiadomość o negatywnym
względem mnie działaniu prof. W. Przetakiewicza, poprzez odpowiednie „ustawianie”
samodzielnych pracowników Instytutu Inżynierii Materiałowej PP, realizowane przez
dyrektora tego Instytutu., jest nieprawdziwe.
Za to oskarżenie w nim zawarte przepraszam Pana Profesora Wojciecha Przetakiewicza
i wyrażam żal z popełniony błąd.
Zenon A. Opiekun

