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1. Apel o wpłacanie 1% podatku dla kol. Jerzego. Madeja
Rok temu apelowaliśmy o przekazywanie 1% podatku na rzecz cierpiącego na stwardnienie
rozsiane kolegi Jerzego Madeja z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Kolega Madej, który mimo choroby ciągle pracuje naukowo, ma ogromne
wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją. W połowie grudnia Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego (PTSR) przekazało Mu informację o dokonanych wpłatach. Było
ich aż 150! Serdecznie dziękując za tak liczny odzew ponawiamy apel i prosimy o
przekazywanie 1% podatku za rok 2009 na konto
PTSR 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002, tytuł wpłaty "PLiR Jerzy Madej" (podanie
takiego tytułu jest konieczne - jeżeli o nim zapomnimy wpłata przejdzie na rzecz PTSR).
Przed wypełnieniem odpowiednich formularzy prosimy o zapoznanie sie z informacjami
podanymi na stronie PTSR:
http://www.ptsr.org.pl/pl/?poz=Top/D/3/30
Załączam podziękowanie kolegi Madeja i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Edwin Wnuk
Serdecznie dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom za pomoc w zebraniu tych funduszy i
dedykuje im prace wykonane z moim udziałem, które ukazały się w 2009 roku.
Jerzy Madej
2. Stanowisko Zarządu PTA w sprawie reformy szkolnictwa wprowadzonej w
roku 2009
Najnowsza reforma szkolnictwa, przedstawiona w artykule prof. J.M. Kreinera, była jednym z
najważniejszych problemów poruszanych w czasie grudniowej konferencji „Astronomia w
edukacji, mediach i kulturze” w CAMK'u w Warszawie. Zarząd PTA i uczestnicy konferencji
są bardzo zaniepokojeni kierunkiem, w jakim zmierza szkoła, ograniczając nie tylko treści
astronomiczne, ale w ogólności poziom nauczania przedmiotów ścisłych. Profesor Kreiner,
jako przedstawiciel PTA, był autorem negatywnej opinii o tej reformie, co nie zapobiegło jej
wdrożeniu. Upowszechnienie edukacji, niestety, idzie w parze z nieodwracalnym zjawiskiem
obniżania wymagań. Jak słusznie podkreśla profesor Kreiner, w krótkim czasie zaowocuje to
jednak dalszym spadkiem liczby kandydatów na uczelnie techniczne, a potem brakiem kadry
technicznej. PTA oraz inne towarzystwa mogą spontanicznie próbować zaradzić tej sytuacji
poprzez akcje podnoszenia kwalifikacji nauczycieli (serie wykładów, materiały internetowe) i
propozycje zajęć i konkursów dla najzdolniejszych uczniów, ale bez wsparcia Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego akcje takie będą daleko niewystarczające.
3. Materiały z konferencji grudniowej w CAMK'u
Na stronie internetowej:
http://www.camk.edu.pl/Konferencja2009/streszczenie.avi

umieściliśmy półgodzinny skrót filmowy z konferencji "Astronomia w edukacji, mediach i
kulturze". Pełne wersje wszystkich wykładów są obecnie dostępne na płytach DVD -na
życzenie można będzie wypożyczyć kopię wybranego filmu w bibliotece CAMK.
Wkrótce filmy te zostaną Państwu udostępnione również w formatach avi w internecie.
Zapraszamy ponadto do obejrzenia galerii zdjęć na stronie
http://www.camk.edu.pl/Konferencja2009
Agnieszka Janiuk

