VII Festiwal Racjonalistyczny

O

d początku istnienia PSR, rok rocznie (chyba tylko z jedną przerwą?) Walnym

Zgromadzeniom Delegatów naszego Stowarzyszenia towarzyszą debaty, konferencje, wykłady,
imprezy, które nazywamy Festiwalem Racjonalistycznym. Ich ważną, uroczystą częścią jest
nadawanie tytułu Racjonalisty Roku. Festiwal jest dostępny dla szerokiej publiczności i niezmiennie
cieszy się dużym zainteresowaniem.
Tegoroczny Festiwal Racjonalistyczny odbędzie się w Warszawie, w sobotę 1 grudnia w dużej,
pięknej sali konferencyjnej Federacji Związków Zawodowych Metalowcy przy ulicy Długiej 29.
Zarząd Główny PSR nadał tytuł Racjonalisty Roku 2012 profesorowi zwyczajnemu, doktorowi
habilitowanemu nauk medycznych Andrzejowi Gregosiewiczowi, kierownikowi Katedry i Kliniki
Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Pan Profesor Andrzej Gregosiewicz od kilkunastu lat prowadzi walkę z oszustwami leczniczymi
typu homeopatii, bioenergoterapii, radiestezji i innymi rodzajami tzw. „medycyny alternatywnej".
Opublikował na ten temat wiele artykułów w mediach papierowych i elektronicznych. Jest
inicjatorem akcji medialnej przeciwko homeopatii. W 2008 roku, głównie na skutek jego
konsekwentnej działalności publicystycznej oraz wygrania procesu sądowego z Izbą Gospodarczą
Farmacja Polska oraz producentami „leków" homeopatycznych, rozpoczęła się szeroka debata
publiczna na temat wartości leczniczych tego sposobu terapii.
Laureat tegorocznego tytułu Racjonalista Roku wygłosi wykład
na
temat:
Paradygmat holistyczny, czyli państwowe kpiny z medycyny
Ta część Festiwalu Racjonalistycznego będzie o godzinie 16:00.
Zaraz potem, o godzinie 17:15, rozpoczynamy debatę
panelową podczas której poszukamy odpowiedzi na dwa pytania:
1. Czy polska szkoła jest kreatywna, tolerancyjna,
demokratyczna, neutralna światopoglądowo, a jeśli nie, to co trzeba
zrobić,
żeby
taka
była?
2. Czy lekcje etyki mogą się przyczynić, żeby szkoła taka była, a jeśli tak, to co trzeba zrobić, żeby
etyka była nauczana w każdej polskiej szkole?
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów już trzeci rok szkolny realizuje projekt edukacyjny,
którego celem jest promocja nauczania etyki w polskich szkołach. Na naszym portalu
etykawszkole.pl (http://www.etykawszkole.pl/) zamieściliśmy już setki ciekawych, wartościowych,
na wysokim poziomie dydaktycznym scenariuszy lekcji etyki oraz kilkadziesiąt tekstów
publicystycznych. Początkujący nauczyciele etyki, ale nie tylko, chętnie korzystają z tych materiałów.
Rodzicom pomagamy wyegzekwować prawo do pobierania lekcji etyki w szkołach ich dzieci.
Odpowiadamy na liczne pytania użytkowników, a często powtarzające się publikujemy na portalu.
Spore już doświadczenie i wiedza zdobyta w projekcie etyka w szkole upoważnia nas do
zabierania głosu w sprawach kondycji polskiej oświaty szkolnej. A nie jest ona dobra. I nie jest to
tylko nasze zdanie, ale to powszechna opinia znawców polskiej szkoły, samych uczniów i ich
rodziców. Szkoła nie nadąża za wielkim postępem cywilizacyjnym, i społecznym mającym miejsce
w Polsce przez dwie ostatnie dekady.
Grudniowa debata pozwoli nam poznać opinie ludzi, którzy dobrze znają polską szkołę.
Uczestnikami debaty będą:
Anna Korzeniowska-Bihun — dziennikarka, tłumaczka literatury ukraińskiej, organizatorka
tegorocznej ogólnopolskiej akcji ulotkowej promującej etykę w szkołach. Założycielka portalu
etyczni.org (http://etyczni.org). Pani Anna jest też współtwórczynią projektu Imaginarium
powstałego w warszawskim Oddziale PSR. Jego zamysłem było „skrzyknięcie" i integracja rodziców
i ich dzieci niechodzących na lekcje religii.
Dr Laura Koba — od lat zajmuje się tematyką praw człowieka, a szczególnie prawami dziecka
oraz edukacją obywatelską: główna organizatorka dobiegającego końca Roku Korczakowskiego
2012. Dowiemy się o sukcesach i porażkach obchodów oraz zastanowimy, co warto zrobić, żeby
wyjątkowe, nadal w pełni aktualne nauki i idee Starego Doktora upowszechnić w polskich szkołach.
Jaap Schilt — kierownik projektu Lebenskunde w Humanistycznym Związku Niemiec (HVD)
Berlin-Brandenburg, z którym PSR ma umowę o współpracy. Lebenskunde (nauka życia) to lekcje
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etyki humanistycznej wykładane w niemieckich szkołach w ramach przedmiotu Religia
i światopogląd. Materiały pomocnicze dla nauczycieli Lebenskunde publikowane na portalu
etykawszkole.pl cieszą się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli etyki.
Dr Krystyna Starczewska - polonistka, filozof, etyk i pedagog; prezes Krajowego Forum
Oświaty Niepublicznej. Twórczyni i pierwsza dyrektorka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
w Warszawie tzw. „Bednarskiej". W szkole przez siebie założonej zbudowała wzorcowy model
demokracji szkolnej. We współpracy trzech stanów: nauczycieli, rodziców i uczniów udało się
ustanowić demokratyczne zasady współżycia między wszystkimi członkami społeczności szkolnej,
zapewniając jednocześnie wszystkim stanom wpływ na tworzenie tego modelu i zasad w nim
obowiązujących.
Agata Wawer — założycielka i dyrektorka przedszkoli Ciuchcia Puch Puch i Niepublicznej Szkoły
Podstawowej im. Juliusza Verne’a połączonych w jeden system edukacyjny, w którym etyka jest
bazą do nauczania wszystkich innych przedmiotów szkolnych.
Anna Ziemska — nauczycielka etyki, współtwórczyni Kompleksowego program nauczania etyki
na II, III i IV poziomie edukacyjnym "Ludzkie ścieżki" nagrodzonego w konkursie Ośrodka
Rozwoju Edukacji; autorka nowatorskich programów do nauczania etyki dla przedszkoli
i pierwszych klas szkoły podstawowej
Prowadzenie:
Andrzej Wendrychowicz — wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, koordynator
projektu etykawszkole.pl
Zachęcamy do licznego uczestnictwa w obu częściach Festiwalu Racjonalistycznego.
Prosimy o linkowanie tej informacji wśród swoich znajomych.
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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 elementy tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz
inne programy komputerowe 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 prezentuje.
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
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