Dzień Darwina: święto ewolucjonizmu

12 lutego 2008
Dzień Darwina to święto ewolucjonizmu. Racjonaliści świętują
oczywiście nie poprzez bicie pokłonów przed ołtarzem Darwina, lecz
przez
popularyzację
nauki,
darwinizmu
i dorobku
Ojca
ewolucjonizmu. Racjonaliści stworzyli święto ewolucjonizmu po to,
aby efektywniej docierać z ewolucjonizmem pod strzechy, aby
skuteczniej przebijać się przez gruby mur przesądów i obojętności.
Teoria ewolucji stanowiła milowy krok na drodze do zrozumienia historii
życia na Ziemi, do zrozumienia tajemnicy przekazywania informacji genetycznej i zmian
dokonujących się w organizmach, na drodze do zrozumienia pochodzenia moralności, czy na drodze
do rewolucji w medycynie. Świat po odkryciach Darwina jest tak samo radykalnie inny jak świat po
odkryciach Kopernika.
W ramach tegorocznego Dnia Darwina:
•

•

•

•

•

•

•

Poprosiliśmy naukowców, głównie biologów o komentarze dotyczące znaczenia
darwinizmu dla współczesnej nauki i dla naszego życia. Zobacz: Urbanek ,
Korzeniewski , Miś
Podjęliśmy sondaż wśród uczniów o tym, jak wygląda nauczanie ewolucjonizmu
w ich szkołach. Podsumowanie tutaj (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5727)
.
Wysłaliśmy e-maile do ponad tysiąca szkół z informacją o tym, czym jest Dzień
Darwina z apelem o to, aby szkoła podjęła wówczas kwestię ewolucjonizmu.
Liczymy na reakcję i informację od uczniów i nauczycieli, których szkoły podjęły
12 lutego temat ewolucjonozmu.
Bierzemy udział w rozmowie o światopoglądowym i wolnomyślicielskim
znaczeniu nauki w Programie III Polskiego Radia (Piotr Szwajcer w rozmowie
z Rafałem Motriukiem, ściągnij audio
(http://miko.skni.umcs.lublin.pl/xpliki/piotrszwajcer12.2.08.trojka.mp3))
Patronujemy (Racjonalista.pl i PSR) książce "Ewolucjonizm"
(http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,1772) Burtona S. Guttmana — jest to
wprowadzenie do ewolucji dla laików (wydawanej przez Centrum Kształcenia
Akademickiego)
Oddział trójmiejski PSR przygotowuje specjalne wydanie biuletynu
trójmiejskiego "Akademia Wolnej Myśli" w całości poświęconego
ewolucjonizmowi.
Wykonaliśmy polskie napisy do wykładu Richarda Dawkinsa o ewolucji życia we
Wszechświecie z cyklu "Growing Up in the Universe"
(http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5734) (wykłady dla dzieci i młodzieży).
Film dostępny za darmo on-line.
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•
•

•

Przygotowujemy e-kartki ewolucjonistyczne.
Przygotowujemy informację (komunikat prasowy)
dla polskich mediów o Dniu Darwina z apelem do
podjęcia tematu ewolucjonizmu.
Ogłosiliśmy konkurs na pracę o ewolucjonizmie.

Portal Racjonalista ogłasza konkurs dla młodzieży na
pracę o tematyce ewolucjonistyczno-darwinistycznej. Może to
być artykuł popularnonaukowy, filozoficzny, satyra, wierszyk,
grafika itd. Dla zwycięzcy — trzy książki o tematyce
popularnonaukowej
ufundowane
przez
zaprzyjaźnione
wydawnictwa. Dalsze miejsca nagradzane jedną książką. Na
Wasze prace czekamy do 11 lutego. Każda praca może zostać
opublikowana w serwisie "Racjonalista" lub "Młody Racjonalista".
Autorem może być tylko uczeń szkoły średniej. Prace proszę
zgłaszać
na
adres:
info@racjonalista.pl
(http://www.racjonalista.pl/mailto:info@racjonalista.pl)
Nagrody książkowe:
•
•
•
•
•
•
•

I stał się człowiek — Ian Tattersall
Twórcy pogody
Świat bez nas
Tescopol
Czas komórek macierzystych
Pytania z sufitu
Ewolucjonizm

Dzień Darwina — założenia programowe
Nie wierzę w ewolucję, wiara to złe słowo, szukam dowodów — w dziobie zięby, tak
pięknie opisanym, i w dziobie dziobaka, dziękuję owocowej muszce, że tak dobrze
służy eksperymentom różnym, groszkowi, który pomógł odkryć drogę dziedziczenia,
dziękuję dinozaurom za ich stare kości, odciskom liści paproci w małej bryłce węgla,
muszce w bursztynie, czaszce hominida, Darwinowi i innym co szukali w lesie lub pod
mikroskopem brakujących ogniw poematu o życiu, które tak pięknie zadziwia.<
> Pozdrowienia w Dniu Darwina<
> www.racjonalista.pl
Program Dnia Darwina (Darwin Day ) ma na celu pogłębienie zrozumienia ewolucjonizmu oraz
popularyzację życia i dzieła Karola Darwina, by przybliżyć nauki przyrodnicze społeczeństwu.
Program stawia sobie następujące zadania:
•
•
•
•

poprawić jakość nauczania oraz udostępniać zasoby edukacyjne nauczycielom;
ułatwiać kontakty między społecznością naukową a resztą społeczeństwa;
promować udział w badaniach naukowych i zainteresowanie naukami
przyrodniczymi;
przeciwdziałać szkodliwym skutkom powszechnej dezinformacji.
Skupia się on na dwóch głównych kategoriach działań:

•
•

działalność oświatowa: całoroczna działalność oświatowa pod hasłem
"Rozwijajmy świadomość" ("Evolving Awareness ");
oddziaływanie społeczne: doroczne obchody na całym świecie organizowane
z okazji Dnia Darwina — 12 lutego.

Program Dnia Darwina stara się zwiększyć liczebność uczestników obchodów Dnia Darwina oraz
imprez odbywających się w rocznicę urodzin Karola Darwina (12 II) poprzez:
•
•

zachęcanie organizacji, grup lokalnych i klubów studenckich do organizowania
lub goszczenia imprez z okazji Dnia Darwina;
zachęcanie szkół, klas, nauczycieli i uczniów do obchodzenia Dnia Darwina
poprzez organizację specjalnych zajęć;

•
•
•

•
•
•

zachęcanie naukowców i studentów do urządzania w lutym wystaw lub imprez
wydziałowych z okazji Dnia Darwina;
zachęcanie księgarń i bibliotek do urządzania w lutym wystaw z okazji Dnia
Darwina;
zachęcanie muzeów przyrodniczych, ośrodków naukowych, ogrodów
zoologicznych, arboretów, i podobnych instytucji do upamiętniania Dnia
Darwina okolicznościowymi wystawami;
zachęcanie środków masowego przekazu do promowania Dnia Darwina na
szczeblu lokalnym, krajowym i światowym;
zachęcanie klubów młodzieżowych, kafejek i innych miejsc, gdzie spotykają się
ludzie do uczestniczenia w Dniu Darwina;
zachęcanie do indywidualnego uczestnictwa w obchodach przez udział
w imprezach i aktywne włączenie się do działalności oświatowej.

Program Dnia Darwina stara się szerzyć wiedzę o życiu i dokonaniach Karola Darwina,
znaczeniu biologii ewolucyjnej dla naszego zrozumienia świata oraz fundamentalne znaczenie nauk
ścisłych i przyrodniczych w naszej cywilizacji. Realizacji tego zamierzenia służy:
•

•

•
•

ukazywanie życia i dorobku Karola Darwina, a także jego wpływu na świat (myśl
ewolucyjna przed i po Darwinie, rozwój jego koncepcji na przestrzeni stuleci
oraz spojrzenie na Darwina jako przykład miejsca i roli naukowca
w społeczeństwie);
ukazywanie życia i dorobku innych osób, takich jak Thomas Henry Huxley,
zwany "psem łańcuchowym Darwina", oraz honorowanie badaczy, którzy
rozwijali i rozwijają badania nad ewolucją;
dostarczanie źródeł i materiałów do działalności popularyzatorskiej i oświatowej;
obalanie mitów i dezinformacji rozpowszechnianych na temat Karola Darwina
i ewolucjonizmu; walka z coraz aktywniejszymi dziś ruchami antyi pseudonaukowymi.

Organizatorzy Dnia Darwina starają się popularyzować nauki ścisłe i przyrodnicze w powiązaniu
z naukami humanistycznymi i sztuką, promując podejście interdyscyplinarne poprzez:
•

•
•

"uczłowieczenie" nauk ścisłych i przyrodniczych poprzez ukazywanie ich
zastosowań we wszelkich dziedzinach życia codziennego i procesach, w których
wszyscy uczestniczymy;
wspomaganie cudzych wysiłków na rzecz popularyzacji, obrony i udoskonalania
nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych;
ukazywanie i podkreślanie roli nauk ścisłych i przyrodniczych dla humanistyki
i sztuki.

Opracował K. Sabath (ewolucja.org) na podstawie Darwin Day Project: www.darwinday.org
(http://www.darwinday.org/)
Czytaj więcej o ewolucjonizmie w Racjonaliście... (http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,150)
Aktualizacja: Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów zorganizowało konkurs pod tytułem Dzień
Darwina (http://www.dziendarwina.pl/)
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Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tego portalu i jakiejkolwiek jego części.
Wszystkie strony tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tego portalu oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
nie odwiedzać tego portalu i nie korzystać z jego zasobów.
Informacje zawarte na tym portalu przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
portalu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na portalu. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

