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Szanowny Panie Rektorze, 

Szanowny Panie Dziekanie, 

powodem, dla którego ośmielam się zwrócić bezpośrednio do Panów, jest list 

adresowany do Rektora UWr. i Dziekana Wydziału Filologicznego przez osobę  czy osoby 

podpisujące   się jako „pracownicy IFS UWr.” i zatytułowany (niezupełnie gramatycznie) 

„Prośba od pracowników IFS”. Jestem pracownikiem etatowym Instytutu Filologii 

Słowiańskiej od 2001 r. (wcześniej byłem związany z tą jednostką w latach 1990-1993 jako 

student i w latach 1993-1995, 1999-2000 jako nauczyciel zatrudniony na zlecenie) 

i chciałbym oświadczyć, że podobnie jak wiele moich koleżanek i kolegów nie zostałem 

przez nikogo poinformowany o zamiarze wysłania wspomnianego listu ani o jego zawartości. 

O tym, że list taki został Panom Profesorom przesłany, dowiedziałem się z rozmów 

z kolegami, dopiero, kiedy kwestia ta trafiła na posiedzenie Rady Instytutu. Zwróciłem się 

więc do Dyrekcji z prośbą o udostępnienie tego tekstu. Nie chcę tu ustosunkowywać się do 

szczegółów treści listu, pragnę jedynie wyrazić swoje ubolewanie i oburzenie z powodu 

komunikacyjnego nadużycia, jakim jest przypisywanie mi przez jakiegoś samozwańczego 

rzecznika ogółu pracowników Instytutu opinii, których nie wyrażałem czy informacji 

o faktach, o których prawdziwości nie jestem przekonany.  

Ten w istocie anonimowy donos oceniam jako manipulację niegodną filologa, jeżeli 

więc w liście tym pisze ktoś o „przerażającej wizji” pozostania obecnej dyrekcji na swoich 

stanowiskach, wizji doświadczanej jakoby przez „większość” pracowników Instytutu, to 

chciałbym zaznaczyć, że forma i treść dokumentuje i jednocześnie kreuje obrzydliwą 

rzeczywistość międzyludzkiej (?) komunikacji w IFS. Nie przypadkiem obrzydliwa jest 

również plotka, jaka temu anonimowi towarzyszy, a mianowicie, że jest to początek 



pałacowego przewrotu albo kampanii wyborczej nowej frakcji „gnębionych” czy raczej 

układu porachunków osobistych. Jeżeli tak jest, to kolejny raz sięga się w IFS po argument 

rzekomego vocis populi w rozgrywkach w zasadzie personalnych, choć zmiana czy przewrót 

nie musi mieć nic wspólnego z tzw. dobrem wspólnym. Zresztą kłamstwem kolejny raz 

suponowanym w tej grze jest również to, że ogół instytutowej społeczności ma jakiś wpływ 

na zmiany przy dyrektorskich biurkach.    

Proszę potraktować mój list jako antyanonim, indywidualny głos niezgody na 

przekłamania, manipulacje i instrumentalne traktowanie członków Uczelnianej Wspólnoty. 

Chciałbym nadal wierzyć, że Uniwersytet to nie koszary (ani te salutujące, ani te beczące na 

hali) i że społeczności wydziałów, katedr i instytutów nie są tylko narzędziem rozgrywek 

dworskich kamaryli. 

    

Z wyrazami szacunku 

      Jarosław Malicki   


