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Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, reprezentując
rzeszę polskich fizyków, wyrażamy stanowczy protest przeciwko usunięciu z anteny TVP1
edukacyjnego programu „Laboratorium”. Był to jedyny program edukacyjny emitowany
przez telewizję publiczną poświęcony fizyce. Uważamy, że jego usunięcie jest nie tylko
sprzeczne z publiczną misją telewizji, ale jest również w rażący sposób sprzeczne z
edukacyjną polityką państwa. Wobec postępującej deprecjacji fizyki, a co za tym idzie
również nauk technicznych, usuwanie programu poświęconego właśnie fizyce jest działaniem
skierowanym w sposób oczywisty przeciw polskiemu społeczeństwu. Jest rzeczą całkowicie
oczywistą, że w szeroko pojętym interesie Polaków jest właśnie propagowanie fizyki,
ponieważ bezpośrednią tego konsekwencją jest zwiększenie liczby studentów i naukowców w
dziedzinach nauk technicznych. Trzeba podkreślić, że wykształcenie młodych Polaków w
dziedzinach nauk technicznych jest fundamentem naszych dzisiejszych sukcesów.
Spodziewamy się, że Pan Prezes, wobec masowego protestu społecznego i wobec
powyższych merytorycznych argumentów, zrewiduje swoją decyzję i przywróci emisję
„Laboratorium”. Zdajemy sobie w pełni sprawę, że TVP znajduje się pod wpływem presji
finansowej utrudniającej swobodę ruchów. Wierzymy, że decyzja Pana Prezesa, ma właśnie
takie podłoże. Jednak, w tym wypadku, należy zrobić absolutnie wszystko, aby zwiększyć
liczbę programów edukacyjnych poświęconych fizyce, czy szerzej technice. Będzie to
działanie w imię dobrze pojętego interesu Polski i Polaków. Wszyscy odpowiedzialni, za
edukację w tej dziedzinie powinni dokładać starań, by upowszechniać fizykę i zachęcać do jej
nauki jak największą liczbę uczniów. Pan Prezes jest jednym z nich!
Licząc na zrozumienie, wzywamy Pana Prezesa do przywrócenia „Laboratorium” na
antenę TVP1.
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