






                                                         Kołobrzeg, dnia 04 lipca 2019 r.
                                               
                                               Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
                                             Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Skarga na wprowadzanie opinii publicznej w błąd poprzez rozpowszechnianie niezgodnych z prawdą treści w publikacji dotowanej przez 
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu



W przestrzeni publicznej ukazała się, dofinansowana z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego, książka autorstwa R. Dziemby pt.: „Reduta Polska a fortyfikacje Twierdzy Kołobrzeg podczas oblężenia 1807 roku”. Jej treść wzbudziła moje ogromne zdumienie i zaniepokojenie.
Otrzymałem informację, że publikacja ta trafiła do radnych Rady Miasta Kołobrzeg i nie jest wykluczone, że może być przekazana również do szkół i bibliotek w naszym mieście. Może trafić także do rąk kołobrzeskich historyków, nauczycieli i przewodników turystycznych. Sytuacja ta wzbudziła mój niepokój z uwagi na fakt, że już po pobieżnym zapoznaniu się z tą pracą stwierdziłem, iż wprowadza ona w błąd czytelników, którzy wierząc autorowi, powielać mogą nieprawdziwe informacje w niej zawarte. Może ona również stanowić w przyszłości źródło błędnej „wiedzy” dla osób zajmujących się historią Kołobrzegu.
We słowie wstępnym do wymienionej publikacji Starosta Kołobrzeski pisze, że „historia jest nauką” i że badania powinny być „potwierdzalne i powtarzalne”. Wskazuje również na potrzebę odkrywania nieznanych dotąd wydarzeń z historii Kołobrzegu. Publikacja, o której mowa, ma więc rzucać nowe światło na dzieje miasta, sięgające 1807 roku. W istocie jest jednak inaczej. Pomijając fakt, że dofinansowana z budżetu Starostwa publikacja nie wnosi nic nowego w zakres wiedzy na temat historii Kołobrzegu, to jej autor wręcz wprowadza czytelników w błąd, przedstawiajac wiele nieprawdziwych faktów. W mojej ocenie praca ta podaje wiedzę wtórną i powszechnie znaną, zawiera także nieprawdziwe informacje - więc jest szkodliwa.
Autor publikacji nie dotarł do żadnych nowych źródeł (przynajmniej brak śladu po nich w kwerendzie archiwalnej publikacji) to jednak napisał swoją wersję wydarzeń historycznych na podstawie własnych domysłów oraz przedstawił nieprawdziwe informacje . Kilka przykładów przedstawiam poniżej:
	W słowie „Od autora” R. Dziemba pisze o „Reducie Polskiej”: „(…) nawet nie przypuszczałem, że zainicjowane przeze mnie badania pozwolą natrafić na trop takiej właśnie fortyfikacji, ale także wskazać jej potencjalną lokalizację (…).
Warto w tym miejscu zauważyć, że o „Reducie Polskiej” pisał już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku dr H. Kroczyński. Przed nim zaś zrobili to G. Maass, E. Höpfner oraz ujrzeć ją można na planach sytuacyjnych sporządzonych przez pruskich historyków Sztabu Generalnego. R. Maziarz również wskazał na jej istnienie, oraz podał miejsce jej potencjalnej lokalizacji w zbiorowej książce pt. „Polacy i Włosi pod Kołobrzegiem w 1807 roku, Wydawnictwo Pomost, Poznań 2018, s. 75 oraz s. 81. , która to książka widnieje w bibliografii do publikacji R.Dziemby. Tym samym R.Dziemba wprowadza czytelników w błąd przypisując sobie dokonanie odkrycia czegoś, czego istnienie zostało wcześniej udowodnione i wskazane w publikacjach. Rzekome odkrycie fortyfikacji przez autora jest jego ogromnym nadużyciem, tym bardziej, że wymienia on wspomniane w/w pozycje książkowe w swojej bibliografii. Wymienia tam równie prace Maassa oraz E. Höpfnera.

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że R. Dziemba, jako pracownik podległej Starostwu Kołobrzeskiemu instytucji (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu), napisał w 2017 r. opracowanie dla Rady Miasta Kołobrzeg, w którym dowodził, że żołnierze polscy nie posiadali reduty, ponieważ, jak twierdził, nie mogła ona istnieć, gdyż Polacy „nie mieli armat, aby prowadzić z niej ogień” oraz „Nawet budowa szańca czy grobli jest niezwykle ciężką pracą (…) Jaki więc był sens męczenia żołnierzy (…) żeby zbudowali fort czy redutę?” – są to cytaty z „opinii” R. Dziemby p.t. „Opracowanie w zakresie istnienia tzw. „Reduty Sułkowskiego” w Lesie Kołobrzeskim”. W najnowszej publikacji R. Dziemba podaje, że Polacy jednak posiadali redutę. Przypomnę, że ówczesna opinia R.Dziemby została uznana przez Radnych Rady Miasta Kołobrzeg, wbrew opinii uznanego w świecie badacza dzieł fortyfikacyjnych – prof. UAM dr. hab. Grzegorza Podrucznego. Co wpłynęło na zmianę opinii R.Dziemby pomiędzy rokiem 2017 a 2019? Może dostarczono w tym czasie Polakom armat?- nasuwa się takie trywializujące pytanie. Na szczęście w swojej najnowszej publikacji pominął R. Dziemba tym razem cytowanie postaci literackiej z książki wydanej dla dzieci (co miało miejsce w napisanej przez niego „opinii” z roku 2017). Przypomnieć należy również, że wymieniona „Opinia”, tak jak i obecnie omawiana publikacja, obarczona została logotypem placówki podległej Starostwu - Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu – i przedstawiona została Radzie Miasta jako kolejna opinia w sprawie.
W nowej publikacji R.Dziemba zaprzecza własnej „opinii” napisanej w 2017 r., co podważa wiarygodność publikacji i jej autora. 
W nowej publikacji czytamy: „Celem niniejszej pracy jest opisanie polowej fortyfikacji pod nazwą „Reduta Polska”, prezentacja argumentów przemawiających za jej istnieniem (…)”. 
	We wstępie do niej autor stwierdza: „Przeprowadzone wykopaliska (…) spowodowały odkrycie fortyfikacji o nazwie „Reduta Polska”, która do tej pory w literaturze polskiej przedmiotu pojawiła się raz i to przypadkowo”. Jak wspominałem wcześniej, nazwa pojawiła się w języku polskim nie raz i z pewnością nie przypadkowo (pisał o niej dr H. Kroczyński w książce pt. ”Wojsko Polskie na Pomorzu Zachodnim i Krajnie w 1807”, oraz R. Maziarz w książce pt. „Polacy i Włosi Pod Kołobrzegiem w 1807 roku”). – podkreślę, że obie te publikacje  ujęte zostały w bibliografii przez Dziembę.
	R.Dziemba dowodzi również, że „Reduta Polska” znajdowała się w innym miejscu niż wskazania na podstawie prac badawczych przeprowadzonych w 2015 roku przeze mnie. Jednakże , byłoby to słuszną uwagą, gdybyśmy szukali „Reduty Polskiej”. Nasze badania z 2015 roku miały potwierdzić, bądź wykluczyć, proweniencję militarną odnalezionego w terenie obiektu. Prace te, oraz kwerenda dokonana w źródłach oraz literaturze dała nam wiedzę, że obiekt odnaleziony w Lesie Kołobrzeskim jest polskim obozowiskiem zorganizowanym w formie reduty. Zawarłem tę wiedzę w książce pt. „Polacy i Włosi pod Kołobrzegiem w 1807 roku” w rozdziale „Reduta Sułkowskiego”. R. Dziemba pomija ten fakt, licząc na brak znajomości tematu przez czytelników. Powyższy zabieg ma, moim zdaniem, za zadanie świadome zmylenie czytelników, by osiągnąć zamierzony przez autora cel , czyli dowieść, że nasze odkrycie z 2015 roku nie miało żadnej wartości.
	Brak precyzji w wypowiedziach autora , co jest niespotykane w publikacjach określanych, jako historyczne, rzutuje na wartość tej publikacji. Na s. 40 autor pisze: „839 polskich żołnierzy i oficerów przyjechało do Kołobrzegu”. Pytam: na czym? Na czołgach czy wielbłądach? To był rok 1807, a przybyły pod Kołobrzeg oddział Polaków był pułkiem piechoty. Wówczas wojska piechoty wykonywały marszruty – przemieszczały się pieszo. Dr. H. Kroczyński w ujętej przez Dziembę w bibliografii książce „Wojsko Polskie na Pomorzu Zachodnim i Krajnie w 1807”, s.156, pisze: „Marsze były forsowne, średnio po 30 km dziennie (..) Kronika miasta Sianowa podaje informację (…) o przemarszu przez to miasteczko dwóch 600 – osobowych oddziałów polskich, które spod Gdańska szły do Kołobrzegu.” Wojsko przyszło spod Gdańska, a nie przyjechało (jak twierdzi R. Dziemba). Ten błąd merytoryczny świadczy także o tym, jak odległe są autorowi książki sprawy, o których pisze, wprowadzając w błąd czytelników.
	Na s. 41 publikacji czytamy o obozowisku polskich żołnierzy: „Nie budzi wątpliwości, że raczej nie był on ufortyfikowany”. To ważna kwestia w wątku „dowodowym” poruszanym przez autora w publikacji, więc: „nie budzi wątpliwości”, czy: „raczej”?  Należy wskazać, że powyższe słowa stoją w sprzeczności z materiałem źródłowym (F.W. Roth) oraz literaturą przedmiotu (E. Höpfner), na które powołuje się Dziemba. Przytoczeni autorzy wyraźnie wskazują na przeprowadzanie prac fortyfikacyjnych w polskim obozie. Pisze o tym również R. Maziarz w książce „Polacy i Włosi pod Kołobrzegiem w 1807 roku”. Pisze o tym również Dziemba w swojej najnowszej publikacji, wykazując równocześnie brak zrozumienia zagadnienia, które porusza. O tym poniżej.
	Na s. 42 powołuje się R. Dziemba na niemieckiego badacza tego okresu: „E. Höpfner wskazuje, że Polacy pogłębili swoje ziemianki, a także zbudowali wał od strony morza” po czym wysuwa szereg wniosków, m.in.: „Można jednak przyjąć że Höpfner się myli. Po pierwsze, sam pisze wcześniej, że wojska korpusu oblężniczego mieszkały w barakach (…) budowanie ziemianek mogło być o tyle bezcelowe, że zapewne zalałaby je woda.” W rzeczywistości niemiecki badacz opisał powyższą sytuację w sposób następujący (powtarzając za F. W. Rothem): „(…) ihre Lagerstȁtten tiefer in die Erde gruben und sich durch die Erdaufwürfe gegen die See hin zu sichern suchten.” (T. IV, s. 598). Co znaczy: „(…) swoje obozowiska głębiej w ziemi zakopali i próbowali się osłonić od strony morza za pomocą nasypów ziemnych.” Nigdzie cytowany przez Dziembę Höpfner nie pisze o ziemiankach! Słowo „Lagerstȁtten” w żadnym słowniku nie oznacza „ziemianki” lecz w tym przypadku „leża”, „obozowiska”! Zarówno Höpfner, jak również zawarty w bibliografii przez Dziembę Roth (u Rotha s. 71) wskazują wyraźnie, że żołnierze polscy prowadzili prace, sypiąc wały ziemne (szańce) i wkopując swoje pozycje głębiej – czyli tworzyli obóz warowny. Przybrał on formę czworoboku, co do dnia dzisiejszego widoczne jest w terenie. Taką formę założenia ziemnego nazywamy redutą. Pisze o tym w swojej „Opinii” prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny, pisze również R. Maziarz w opracowaniu p.t.: „Reduta Sułkowskiego”. Obydwa zapisy można odnaleźć w książce „Polacy i Włosi pod Kołobrzegiem. 

Powyższe wskazuje, że R. Dziemba wysnuwa w publikacji tezy, stojące w sprzeczności do literatury, na którą się powołuje, oraz wypadkową badań w omawianym zakresie.
	Na s. 42 autor dowodzi brak poczucia niebezpieczeństwa, w obozujących na terenie reduty polskich żołnierzach: „W literaturze nie ma również informacji, aby w kierunku samego Lasu Kołobrzeskiego realizowano jakieś wypady (…) przy czym H. Kroczyński opisuje taką potyczkę w tej okolicy w dniu 7 maja”. Autor sam sobie zaprzecza. Więc „nie ma informacji” na powyższy temat, czy są? Zaprzecza swojemu dowodowi „braku informacji”, pisząc dalej: „Prusacy (…) postanowili zaatakować na tyłach. Do desantu wybrano obóz polski, a dokonać go miała szwedzka fregata.” Przypomnę, że obóz polski znajdował się na terenie wspomnianego przez R. Dziembę Lasu Kołobrzeskiego. Pokazuje to brak umiejętności autora w analizowaniu, oraz wnioskowaniu, wyników badań wtórnych. Staje się to przyczyną, że informacje w publikacji przedstawiają fałszywy ogląd na wydarzenia o których pisze autor. Przy tej okazji warto zauważyć, że wymieniona przez Dziembę fregata nie była zdolna do przeprowadzenia desantu, ze względu na jej zanurzenie. Nie mogła wpłynąć na plażę. Desantu dokonało (według dostępnych źródeł, na które to m.in. powołuje się autor) towarzyszących jej 9 łodzi, a fregata tylko zabezpieczała desant. Jest to kolejnym błędem wynikającym z braku znajomości przez autora tematyki, którą się zajął w publikacji.
	Treści zawarte w publikacji Dziemby, stoją w oczywistej sprzeczności także z opracowaniem E. Rossiego, na które autor się powołuje. Na s. 37 pisze: „Wojska oblężnicze liczyły 5300 żołnierzy, 500 koni i 12 lekkich dział polowych 3 – funtowych.”, jest to jako cytat E. Rossiego ze s. 15 – 16. Jednak we wskazanym fragmencie opracowania Rossiego jest mowa nie o Wielkiej Armii, a o Prusakach, czyli nie o oblegających Kołobrzeg, lecz o jego obrońcach. Jest to oczywistym błędem, gdyż ten sam E. Rossi na s. 26 podaje dokładny wagomiar dział i nie było tam armat 3 – funtowych (jak przedstawia to czytelnikom Dziemba). Podejmując się korzystania z literatury obcojęzycznej autor powinien w sposób rzetelny odwoływać się do tych źródeł, nie narażając czytelników na przyjęcie błędnych informacji i co za tym idzie, fałszywego oglądu na poruszane w książce zagadnienia. Niedopuszczalny jest zaistniały fakt nierozróżniania przez autora wojsk broniących twierdzy z wojskami ją oblegającymi.

Skutkiem braku rozumienia przez autora literatury, na którą się powołuje, są wysuwane przez niego fałszywe wnioski, które wprowadzają w błąd czytelników jego książki. Przykładem może być skrytykowanie przez Dziembę dzieła niemieckiego historyka wojskowości E. Höpfnera.  W swojej publikacji Dziemba twierdzi, że Höpfner się myli, co jest arogancją i wynika z faktu, że najprawdopodobniej R.Dziemba nie zrozumiał o czym pisał nie tylko Höpfner ale również Roth. Najprawdopodobniej nie zrozumiał wydanego w języku włoskim Rossiego, ale i publikacji Maziarza w języku polskim .
	E. Höpfner nie jest jedynym uznanym naukowcem krytykowanym przez Dziembę.  Autor odnosi się w swoim tekście do „Opinii” napisanej przez specjalistę z zakresu badania dzieł fortyfikacyjnych – prof. UAM dr. hab. Grzegorza Podrucznego. Eksponuje tam rzekomy brak kompetencji uznanego w świecie badacza pisząc m.in. na s. 84: „Na tej podstawie autor nie może natrafić na ani jeden dowód, który uwiarygadniałby hipotezy stawiane przez G. Podrucznego”. „Opinia” naukowca całkowicie wyczerpała tematykę, której się tyczyła. Przedstawione zostały w niej również dowody, na których brak wskazuje Dziemba w swoim „dziele”. Mija się po raz kolejny z prawdą, tym razem deprecjonując publicznie kolejnego naukowca, a czyni to w publikacji wydanej, dzięki środkom finansowym Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Obszerny tekst dotyczący krytykowanej przez autora „Opinii” odnaleźć można w ujętej w bibliografii przez R. Dziembę książce pt. „Polacy i Włosi pod Kołobrzegiem w 1807 roku” s. 80 – 105,  oraz wymienioną  „Opinię” prof. dr. hab. G. Podrucznego na s. 139 – 146 tamże.
	Mimo krytyki kierowanej przez R. Dziembę w kierunku badaczy tematu, sam wykazuje się niestety permanentnym brakiem wiedzy dotyczącej tematu którym się zajmuje w swojej książce. Na s. 43 pisze: „Żołnierze polscy z 1 Pułku Piechoty, zmierzający pod Kołobrzeg, mieli już doświadczenie w walkach o Tczew, z blokady Gdańska i walk o Słupsk”, czym wprowadza kolejny raz w błąd czytelników. Do tej pory uznana literatura przedmiotu przypisuje zdobycie Słupska pospolitemu ruszeniu i 2 kompaniom 11 pułku piechoty, oraz 2. pułkowi strzelców konnych. 1 Pułk Piechoty, o którym pisze R. Dziemba, wyruszył spod Gdańska do Kołobrzegu 12 kwietnia, zaś Słupsk zdobyto już 19 lutego i są to znane oraz potwierdzone fakty.
	Na s. 77 – 78 autor w sposób świadomy wprowadza czytelników w błąd, wskazując na moją publikację w miesięczniku „Odkrywca”: „R. Maziarz uważa jednak bezkrytycznie, że prezentowany plan ma charakter umowny i wysnuwa tezę, w żaden sposób jej nie udowadniając, że reduta nr 8 to tzw. „Reduta Sułkowskiego”. Tym stwierdzeniem R. Dziemba całkowicie pomija najnowsze wyniki badań w tym zakresie, które zawarł R. Maziarz, w szczególności na s. 75 – 76 oraz 81 – 82 w książce pt. „Polacy i Włosi pod Kołobrzegiem w 1807 roku”. Dlaczego wiedzę zawartą w tej pozycji książkowej autor ukrywa przed czytelnikami? Przecież podaje tę publikację w swojej bibliografii. W mojej ocenie, wyżej wskazane działanie jest dowodem na wybiórcze traktowanie przez R. Dziembę informacji zawartych w źródłach i literaturze. Stąd pomijanie przez niego części informacji zawartych w literaturze przedmiotu, oraz manipulowanie faktami. Moim zdaniem autor dyskredytuje odkrycia tzw. „Reduty Sułkowskiego”.
	Na s. 86 po raz kolejny autor wykazuje się nonszalancją, starając się wykazać przed czytelnikami, że odnaleziona w Lesie Kołobrzeskim reduta nie mogła być obozem warownym polskich żołnierzy. Pisze tam: „Jak umocnić obóz dla 1200 żołnierzy redutą, w której zmieści się, załóżmy 200 żołnierzy?” Autor lekceważy fakty zapisane w literaturze przedmiotu. Wg F.W.Rotha i E.Höpfnera, Polacy zaczęli umacniać wałami swoje obozowisko po dniu 15 maja. Ponadto Dr. H.Kroczyński na s. 156 książki „Wojsko Polskie na Pomorzu Zachodnim i Krajnie w 1807” wskazuje: „W końcu maja stan osobowy pułku wynosił jeszcze 908 ludzi”. Skąd wiedza autora o ilości 1200 żołnierzy zajmujących redutę po 15 maja? Żołnierze polscy obsadzali również inne, przydzielone sobie posterunki, w tym „Redutę Polską”, stąd wielu przebywało po za miejscem obozowania. Ponadto rozkazem gen. Pietro Teulié, wszyscy grenadierzy oddziałów oblegających Kołobrzeg mieli stacjonować przy sztabie w miejscowości Stramnica. W żadnym wypadku nie mogło obozować tam równocześnie 1200 osób. Pole powierzchni wewnętrznej odnalezionego obozowiska wynosi ok. 6500 m2. Jeżeli, jak chce tego Dziemba (a jest to wartość znacznie zawyżona) miałoby to dzieło pomieścić „załóżmy 200 żołnierzy”, wówczas każdy z nich otrzymałby do dyspozycji powierzchnię ok 32 m2. Może autor publikacji wyszedł z założenia, że polscy żołnierze byli stanu wolnego i każdemu przysługiwała kawalerka o wymiarach pokoju z aneksem kuchennym, łazienką oraz miejscem na telewizor. Wg informacji pozyskanych od zajmującego się badaniami omawianego zakresu – dr. Tomasza Karpińskiego, w namiocie o wymiarach 2m x 2m spało równocześnie do 6 żołnierzy. Jeżeli wojska oblegające Kołobrzeg wykorzystywały baraki (na to wskazuje Höpfner) wówczas odnaleziona reduta mogła pomieścić ok. 800 żołnierzy (wliczając powierzchnię ciągów komunikacyjnych oraz zaplecza logistycznego). W żadnym wypadku 200 żołnierzy (jak twierdzi Dziemba).
	Na s. 82 autor wprowadza ponownie w błąd czytelników sugerując, że odnalezione podczas prac poszukiwawczych w Lesie Kołobrzeskim guziki mogły należeć do wojsk włoskich. Jest to nieprawdziwą hipotezą. Guziki włoskie posiadały inny wygląd, lecz piszący o tym R. Dziemba nie podjął się nawet próby dokonania analizy porównawczej zabytków. O różnicy między polskimi guzikami a włoskimi pisze w swoim opracowaniu "Guziki mundurowe na przestrzeni wieków - Ślady Wojsk Polskich – oblężenie Kołobrzegu 1807” Dawid Krupop, oraz wspomina R. Maziarz w publikacji „Polacy i Włosi Pod Kołobrzegiem”.  

Poniżej pozwoliłem sobie ustosunkować się do recenzji książki, napisanej przez opiekuna naukowego pracy.
 Autor recenzji pisze o ustaleniach R. Dziemby dot. Reduty Polskiej: „(…) W świetle jego ustaleń musiała ona znajdować się w innym miejscu niż twierdzą to inni badacze problemu (…)”. Co ciekawe, ani autor publikacji, ani jej recenzent nie wskazują o jakich to „innych badaczy problemu” chodzi. Sam osobiście nie spotkałem się z badaczami, którzy wskazują na „inną” jej lokalizację. Znane dotąd opracowania niemieckich historyków wojskowości oraz moje własne (opublikowane w książce „Polacy i Włosi pod Kołobrzegiem w 1807 roku”, s. 75) wskazują to miejsce. R.Dziemba udowadnia przed czytelnikami, że odkrywa redutę, co jest oczywistą nieprawdą, gdyż wspomniano o jej lokalizacji w książkach znajdujących się na liście bibiografii Dziemby. Rodzi się więc pytanie: czy autor nie przeczytał zamieszczonej w swoim „dziele” bibliografii, czy może świadomie próbuje wprowadzić w błąd czytelników, zasłaniając się recenzją jego książki, napisaną dzięki uprzejmości naukowca, który nie zajmował się poruszaną w niej tematyką.
W piśmie adresowanym do mnie w dn. 21.06.2019 roku recenzent książki Dziemby informuje: „(…) napisałem ją, nie wnikając zbytnio w szczegóły i polemiki historyków i archeologów (…) Ponieważ nigdy sam nie zajmowałem się tą tematyką (…)”. Moim zdaniem, naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego zaufał R. Dziembie, że ten podszedł do poruszanego przez siebie zagadnienia w sposób rzetelny i że zrobił to z należytą starannością. Sądzę, że żaden uznany specjalista z zakresu historii wojskowości omawianego okresu, ani żaden badacz dzieł fortyfikacyjnych nie autoryzowałby pozytywnej opinii na temat tej książki - która wprowadza w błąd i przekłamuje historię, stojącej w oczywistej sprzeczności z analizą dostępnych źródeł i literaturą przedmiotu. Autor recenzji zaufał Dziembie, tak jak część Radnych Rady Miasta Kołobrzeg zeszłej kadencji, którzy uwierzyli wydanej przez niego „opinii” w 2017 roku.
Wymienione powyżej błędy i stojące w sprzeczności z wiedzą naukową informacje, we wspartej z budżetu kołobrzeskiego Starostwa publikacji są zaledwie kilkoma spośród tych, które tam występują. Książka R.Dziemby nie dość, że nie poszerza wiedzy o historii Kołobrzegu, to wprowadza czytelników w błąd i stanowi źródło niezgodnych z prawdą informacji. Pojawienie się jej w przestrzeni publicznej, jest w moim rozumieniu szkodliwe ze względów edukacyjnych i społecznych. Rodzą się również pytania: kto podjął decyzję o zatwierdzeniu jej i wydrukowaniu? Czy zapoznał się z jej manuskryptem i zaopiniował chociaż jeden ekspert z dziedziny, której ona dotyczy? Czy może osoba decyzyjna zaufała Dziembie i przedstawionej przez niego „recenzji” jego książki?
Według mnie problemem publikacji R.Dziemby jest również fakt, że na okładce tego „dzieła” widnieje logo Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Tym samym instytucja ta bierze na siebie odpowiedzialność, za rozpowszechnianie zawartych w nim treści. 
Nie zgadzam się, by pieniądze publiczne wydawane były na publikacje manipulujące opinią publiczną, stojące przeciw wynikom badań naukowych służących zgłębianiu wiedzy, oraz popularyzowaniu historii Kołobrzegu. Ponadto poprzez publikowanie za pieniądze podatników treści podważających w sposób nieuzasadniony wiarygodność ludzi nauki, może Starostwo zniechęcić ich do pracy na rzecz badań nad dziejami miasta i regionu.  
Pragnę  zaznaczyć, że nie ustosunkowałbym się do tej książki , gdyby jej autor nie wymieniał w niej mojego nazwiska, oraz gdyby nie fakt, że nie ukazuje ona historii w sposób rzetelny i uczciwy i wydane zostały na nią publiczne pieniądze .

Z poważaniem

Robert Maziarz
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