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Koleżanko!

Kimże Pani jest, że miałaby się przeciwko Pani sprzysiąc cała
polska
pedagogika!? Na czym ta Pani wielkość, nie do strawienia przez innych,
polega? Nienawidzą Pani za Nobla czy wykłady na Harvardzie?
Rozpętana akcja pokazuje przede wszystkim u Pani absolutny,
patologiczny
brak pokory. Sama siebie osądza Pani najwyżej i bezkrytycznie.
&bdquo;Wszyscy są głupi , bo się na mnie nie poznali&rdquo;. To jakiś
głęboki i widoczny gołym okiem kompleks. O tym się nie pisze. To się winno
leczyć. A osoby o takim potencjale nienawiści po prostu izolować.
Pytam: ile wedle Pani musi być negatywnych recenzji (bez ani jednej
pozytywnej) aby zrozumiała Pani, że załączony dorobek nie mieści się w
standardach awansowych? Dziewięć nie wystarczy? Proszę pobiec z tym do
Strabourga, albo do Genewy. Może tam spojrzą łaskawszym okiem na Pani
dokonania.
Czy jest Pani skłonna zrozumieć, że swoimi wpisami deprecjonuje
Pani
wszystkich koleg&oacute;w, kt&oacute;rzy na podstawie opinii znieważonych
przez Panią recenzent&oacute;w uzyskali naukowy awans?

Pani akcja medialna to nie walka o sprawiedliwość, ale pr&oacute;ba
usprawiedliwienia własnych, wynikających z braku stosownych kompetencji
akademickich porażek i nieudolności. Niczego Pani tym nie wsk&oacute;ra ale
spowoduje wiele zła. I nim -być może-podbuduje Pani ego zyskując
drugoobiegową sławę.
PS.: Nie wiem jak w Pani przypadku, ale u nas nikt do nikogo się
nie łasi.
Ekstrapolacja doświadczeń jednostkowych na og&oacute;lne bywa
niebezpieczna,
a nade wszystko fałszywa.
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