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Bez praw nie może być prawdziwej wolności.
Andrzej Frycz Modrzewski1

Dedykacja
Stryjowi (bratu babci) Władysławowi,
przedwojennemu absolwentowi prawa UJ
oraz innym prawnikom z rodziny.

Krystyna Pawłowicz –
powszechnie znana osobistość2
___________________________________________________________________________
Polecana/Omawiana książka:
Krystyna Pawłowicz: Bez cenzury. O prawie i Unii Europejskiej. Rozmawiał
Łukasz Żygadło. Wydawnictwo Bollinari Publishing House, Warszawa 2015.

___________________________________________________________________________
Słowa kluczowe: nie jest członkiem partii PiS, analiza prawa „unijnego”,
logiczne myślenie, „Prawy do Lewego”3

Seria: Profesorki Super-Babki
Odcinek nr: 21

Bohaterką odcinka jest Pani Profesor Krystyna Pawłowicz4 posłanka
(w chwili pisania tekstu) do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej5, która zamierza
zakończyć karierę polityczną po zakończeniu obecnej kadencji Sejmu.
Polecana książka to rozmowa z Gwiazdą. Okładka jest miękka, na
okładce frontowej jest zdjęcie Pani Profesor, a jej tylnej części jest krótka
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https://pl.wikiquote.org/wiki/Prawo;
https://sjp.pwn.pl/sjp/osobistosc;2496533.html; definicja słowa ‘osobistość’: «osoba wybitna, ważna i wpływowa».
Synonimy słowa ‘osobistość’: prominent , znakomitość , postać , figura , persona , szycha , szyszka , tuz , panisko , sława ,
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indywidualność , dostojnik , dygnitarz , polityk , gwiazda , VIP , wysoko postawiona osoba , wielki człowiek ,
czołowy przedstawiciel , mąż stanu , gruba ryba , lepszy gość. Wygooglane na stronie:
https://www.synonimy.pl/synonim/osobisto%C5%9B%C4%87/;
3
Goran Bregović, Kayah - Piosenka
https://www.google.pl/search?source=hp&ei=euQuXeWaOoKprgS916O4CA&q=prawy+do+lewego+tekst&oq=prawy+do+&
gs_l=psy-ab.1.1.0l10.3983.6717..9383...0.0..0.1436.5169.1j3j4-1j7-3......0....1..gws-wiz.....0..0i131.DJ5BGPutr1U;
4 internetowe trolle co jakiś czas kwestionują używanie słowa profesor, o czym już było w poprzednich odcinkach – bywają
nimi (o zgrozo) nawet profesorowie „zwyczajni”, którzy są po prostu nienadzwyczajni – udają, że nie rozumieją co to język
codzienny, a co to język profesjonalny. profesor (według Słownika Języka Polskiego):
//1. «tytuł naukowy nadawany samodzielnemu pracownikowi wyższej uczelni lub instytutu naukowego; też: osoba mająca
ten tytuł»
2. «zwyczajowo: o nauczycielu szkoły średniej» <<autor: są tacy – to nie żart – którzy chcą unieważnić to znaczenie !!!!!>>
profesor nadzwyczajny «stanowisko samodzielnego pracownika naukowego, niższe od stanowiska profesora zwyczajnego»
profesor zwyczajny «najwyższe stanowisko samodzielnego pracownika naukowego na wyższej uczelni lub w instytucie»//
Zatem ktoś kto pracuje na takim stanowisku jest w skrócie nazywany zwyczajowo „profesorem” zamiast <<osoba
pracująca na takim to a takim stanowisku>>. Autor jest właśnie takim „profesorem” zwanym z kolei slangowo „profesorem
uczelnianym” (i tak się często przedstawia) bo stanowisko jest na uczelni. Na Senacie uczelnianym, Radzie Wydziału, przy
recenzowaniu doktoratu itp. używana jest pełna formalna nomenklatura zgodnie Ustawą o Szkolnictwie Wyższym.
5 http://www.fronda.pl/a/krystyna-pawlowicz-odchodzi-z-polityki,130139.html; https://wpolityce.pl/polityka/455299-profkrystyna-pawlowicz-oglasza-z-polityki-odchodze;
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biografia Bohaterki oraz interlokutora – dziennikarza mediów prawicowych
Pana Łukasza Żygadło. Okładka nie ma tzw. skrzydełek. Jak pisze o Niej
przeprowadzający wywiad: „występuje w obronie polskiej tradycji prawnej,
polskiej niezawisłości i polskiej flagi”. Oprócz wywiadu książka zawiera także
fragmenty artykułów naukowych i gazetowych Autorki oraz kserokopie listów
Bohaterki do Marszałka Sejmu RP oraz Prezesa Rady Ministrów. Artykuł [3]
(z poniższej listy publikacji) zamieszczony jest w książce w całości
i zaopatrzony komentarzem.
Warto przeczytać tę książkę – takie stwierdzenie – zwykle kończy recenzje.
Teraz wpisywane jest od razu.
W „Zastrzeżeniu” na samym początku omawianej książki Bohaterka
podkreśla, że nie członkiem Partii PiS mimo, iż z jej list startowała
w wyborach i należy do jej klubu parlamentarnego.
Polska jest członkiem Unii Europejskiej6 od 1 maja 2004 roku. Autorka
rozważa na początku sprawę „dopasowania Konstytucji RP do prawa
unijnego”. Zatem, zwłaszcza dzisiaj warto analizować ten dokument tzn.
KONSTYTUCJĘ !!
Konstytucja składa się z artykułów numerowanych po kolei, mimo, że
podzielona jest także na rozdziały np. Rozdział I: Rzeczypospolita,
Rozdział III: Źródła prawa, Rozdział XII: Zmiana konstytucji. Natomiast
wybrane artykuły to: Artykuł 3: „Rzeczpospolita Polska jest państwem
jednolitym”; Artykuł 8, punkt 1: „Konstytucja jest najwyższym prawem
Rzeczypospolitej Polskiej” itd. Zatem przy okazji analizy omawianej książki –
jeszcze raz podkreślam - warto przeczytać Konstytucję RP!! Ostatnio, tylu
ludzi powołuję się na nią w mediach, ale gdy ktoś przeczyta tekst źródłowy –
zrozumie, że ludzie ci w ogóle tekstu nie znają!!!!!. Na stronie 18 książki,
cytowany jest Artykuł 18: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny,
rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką
Rzeczypospolitej Polskiej.”
Czas szybko płynie… Okazuje się, że książka wydana w 2015, nie do
końca jest aktualna, gdyż 25 października tegoż roku odbyły się wybory
parlamentarne. Zatem, jak wiemy, nastąpiła zmiana koalicji rządzącej
Polską.
Tytuły rozdziałów książki to m.in.: Suwerenność, Tożsamość, czy
Problemy przez poglądy. Skąd my to znamy ?? Czytelnicy muszą
odpowiedzieć sobie sami.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_w_Unii_Europejskiej;
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Piszący recenzje zdaje sobie sprawę, iż media mówią o naszej
Bohaterce – postać kontrowersyjna, jest ośmieszana, krytykowana… itd.
Zatem nie bardzo ma sens (nawet) cytowanie jakiś opinii Bohaterki, czy
fragmentów książki. Jedynie co można zrobić to jeszcze raz odesłać
Czytelniczki i Czytelników to w/w książki.
Na podstawie danych z Wikipedii możemy podać kilka faktów o
Bohaterce: urodziła się 14 kwietnia 1952 w Wojcieszowie, mieście na Dolnym
Śląsku w Sudetach Zachodnich. Ma zatem skończone 67 lat. Ukończyła
Uniwersytet Warszawski w 1976 i tu też obroniła doktorat oraz habilitację, a
zatem została doktorem habilitowanym nauk prawnych. Rozprawa
habilitacyjna jest cytowana poniżej jako pozycja [1].
W 1979 ukończyła aplikację sędziowską. W latach 2007-2011 była
sędzią Trybunału Stanu. Była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa jako
przedstawicielka Sejmu VII kadencji.
Oprócz Uniwersytetu Warszawskiego, Jej miejscami pracy były także
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższa
Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce.
Była posłanką Sejmu RP VII oraz VIII kadencji (kadencje liczone są po
1989 roku).
Co ciekawe, w młodości uprawiała dyscypliny lekkoatletyczne, w tym
biegi oraz rzuty oszczepem i dyskiem. Media nigdy nie przypominają tych
faktów… W rzucie oszczepem zdobyła mistrzostwo Mazowsza młodzików,
osiągała dobre wyniki także w biegach sprinterskich… Zwykle uprawianie
sportu „ożywia” sylwetkę i sprawia, że mamy dla niej większą sympatię.
Zasiadała także w prezydium klubu parlamentarnego PiS. Oprócz
działalności naukowej i parlamentarnej, prowadziła ożywioną aktywność jako
publicystka wszelkich mediów – znanych stacji telewizyjnych oraz gazet
i czasopism.
Warto zwrócić do uwagę - w odnośnikach - na słowo „profesor”. Trolle
udają, że nie rozumieją (nie rozróżniają) kontekstu życia codziennego oraz
wydarzeń formalnych na uczelniach. Gdyby w tej drugiej okoliczności ktoś
chciał udawać kogoś kim nie jest byłoby to oszustwem. Natomiast jest wiele
słów, których znaczenie zależy od sytuacji, kontekstu. Trolle stosują „chytry”
chwyt erystyczny7 „Wybieranie słów/porównań które będą nam pasowały” . Erystyka to
sztuka nieuczciwej dyskusji „sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez
względu na prawdę materialną”. Zwróćmy uwagę, że gdy żołnierze witają generała –
krzyczą „Czołem Panie Generale” nie dodając czy jest on ‘broni’, ‘armii’ itd.
Wracając do książki – na jej podstawie można podsumować tę recenzję
– Bohaterka odcinka jest po prostu Super-Babką.
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Publikacje
A. Bohaterki (wybrane, naukowe poprzez ‘scholar.google.com’)
1. Pawłowicz, Krystyna. Przedsiębiorca wobec Najwyższej Izby Kontroli: studium
publicznoprawne. 2005. /rozprawa habilitacyjna/
2. Pawłowicz, Krystyna. "Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji." Dylematy
transformacji prasy polskiej (1989-1993). Materiały pomocnicze do Najnowszej Historii
Dziennikarstwa 24 (1994): 48-51.
3. Pawłowicz, Krystyna. "Organizacja międzynarodowa" i" prawo" przez nią stanowione w
świetle zasad Konstytucji RP." Kwartalnik Prawa Publicznego 3 (2002): 53-81.
4. Pawłowicz, Krystyna. "Centralny Urząd Planowania." Państwo i prawo 44.5 (1989): 43-58.

B. Związane z Bohaterką
(polecam szczególnie, gdyż są rysunki przypominjące grafy, a także głęboka
teoretyczna analiza porównawcza opinii):
5. KAMASA, Victoria. Wojna na listy. Struktura argumentacji w sporach ideologicznych ludzi
nauki. 2013.

Tekst znaleziono pod poniższym adresem (13.07.2019):
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30852552/WojnaNa
Listy.pdf?response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DWojna_na_listy._Struktura_argument
acji_w.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-AmzCredential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190717%2Fus-east1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190717T122241Z&X-AmzExpires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-AmzSignature=5247eba9a9fd17f42fef47bed7da8ca4fe798bd80bcaa8960124f69fd
d8ccecb;
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Uniwersytet Warszawski – miejsce nauki, doktoryzowania i pracy Bohaterki
(zdjęcia własne autora z kampusu w/w Uniwersytetu)
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Informacja na jednym z budynków – przebudowany
w 1660 roku, odbudowany po zniszczeniach wojennych
w latach 1945 -1954.
Od 1816 należał do UW.
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Informacja, że tu kształcił się Tadeusz Kościuszko

Wiele z Bohaterek serii było pracownicami naukowymi Uniwersytetu

Warszawskiego, Gwiazda tego odcinka w 1976 ukończyła studia
prawnicze na tutejszym Wydziale Prawa i Administracji. Pracowała tu
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w latach w latach
2007–2011.
Wiele innych zdjęć Uniwersytetu, można znaleźć w poprzednich
odcinkach serii.
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