Kreacjonizm na polskich uczelniach
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Do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dra hab. Bernarda Lammeka
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mailem
Szanowny Panie Rektorze,
Z doniesień
medialnych
opublikowanych
na
łamach
portalu
wiadomości24.pl
(http://www.wiadomosci24.pl/artykul/czego_nie_wiedzial_d
arwin_wokol_konferencji_1124081--1-a.html) dowiedzieliśmy się o planowanej na 21 października 2009 roku konferencji
kreacjonistycznej organizowanej przez Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne, która ma się odbyć na
terenie Uniwersytetu Gdańskiego.
Sposób reklamowania konferencji oraz miejsce, w którym ma się odbyć sugerują, iż jest to
konferencja naukowa wsparta autorytetem naukowym uczelni, na terenie której będzie się odbywać.
Jesteśmy przekonani, że Pańska Uczelnia nie jest zaangażowana w żaden sposób w tę inicjatywę,
a salę wynajęto wyłącznie w celach komercyjnych.
Prosimy Pana Rektora by zapobiegł w stosowny sposób nadużyciu autorytetu nauki dla celów
propagowania światopoglądu religijnego pod przykrywką teorii naukowej. Kreacjonizm, jako pogląd
niefalsyfikowalny i de facto ewangelizacyjny, nie jest w żaden sposób związany z zasadami, którymi
kierują się nauki przyrodnicze, przeto nie może być w jakikolwiek sposób wiązany z nauką. Podobne
zabiegi zmierzające do legitymizacji kreacjonizmu jako poglądu naukowego powinny być przez
środowisko naukowe poprawnie interpretowane i przedstawiane społeczeństwu w sposób na jaki
zasługują.
Dlatego też zwracamy się z prośbą o reakcję. Prośbę tę pozwalamy sobie upublicznić, by
zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Niniejsze pismo wysyłamy wyłącznie mailem z uwagi
na zbyt bliski termin wspomnianej konferencji.
Z poważaniem,
dr Małgorzata Leśniak
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów
Podobne pisma zostały skierowane do Rektora AWF w Poznaniu oraz Rektora Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
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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

