
 

Felieton nr 217. Tajemnice i ciekawostki – nie tylko z Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej 

 

[…] 

 

Ale, jak już wspomniałem, nie to spowodowało, że piszę ten felieton o dyrektorze 

Smoliku. 

  

Zaintrygował mnie sam fakt jego „trwania mimo wszystko” na  tym dyrektorskim fotelu, choć 

prawie wszędzie gdzie tylko sięga władza aktualnej szefowej MEN,  wymieciono  „kadrowe 

złogi” jej poprzedniczek. Pozostawienie dr Smolika na stanowisku może mieć kilka wersji 

uzasadnień. Pierwsza – najkorzystniejsza dla pana dyrektora – mogła by być taka, że po 

prostu jest to encyklopedyczny przykład „bezpartyjnego fachowca”, którego kompetencje 

doceniają wszystkie kolejne władze.  

Ale jest i inna: doktor Smolik, gdy tylko zorientował się w nadchodzących zmianach na 

szczytach władzy, porzucił swe dotychczasowe przekonania i przyjął postawę „przydatnego 

konformisty”.  W kręgach – zwłaszcza byłych pracowników komisji egzaminacyjnych – 

można także usłyszeć jeszcze inną wersję: że powód owego „trwania za wszelką cenę” jest 

stary jak świat. Stanowisko dyrektora CKE , zwłaszcza w minionych latach, dawało 

oczywisty dostęp do licznych, realizowanych ze środków Unii Europejskiej, projektów, za 

którymi szły miliony złotych. Przykład: podobno w takim właśnie projekcie, realizowanym w 

łódzkiej OKE, pełnił rolę kierownika…  

 

Ale w finale tego felietonu muszę się jeszcze przyznać, że osoba Marcina Smolika 

zainteresowała mnie jeszcze z jednego powodu. Podczas penetracji internetu w poszukiwaniu 

informacji o jego drodze zawodowej stwierdziłem, że jest to rzadko spotykana osoba, która 

bardzo konsekwentnie zadbała o wyczyszczenie wszelkich śladów o swojej przeszłości – 

wcześniejszej, niż studia na UMCS. Jedyną dokładną datą w jego biografii (nie licząc okresu 

pracy w CKE)  jest data uzyskania stopnia doktora – 14 maj 2008 . Poza tym  są tam tylko 

wymienione lata pracy na uczelni – na stanowisku asystenta: 2000 – 2008  i adiunkta: 2008 – 

2012. 

  

Pan doktor Smolik ukrywa także datę swoich urodzin! Można jedynie przypuszczać, że 

osoba, która w 2008 roku obroniła pracę magisterska miała wtedy ok. 24 lat, co pozwala na 

przyjęcie, że pan Marcin urodził się (ale nie wiadomo gdzie, w jakiej rodzinie, czy ma 

rodzeństwo…) w 1976 roku, czyli że doktorem został w 32. roku życia, a pracę w CKE 

rozpoczął, gdy miał 36 lat. 
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Zobaczcie jak wtedy wyglądał: 
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