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'Laboratorium' zdjęte z anteny
„Laboratorium” to najstarszy w Polsce i jeden z najstarszych, istniejących do dziś programów
o nauce na całym świecie. Wychowało się na nim co najmniej jedno pokolenie młodych ludzi. To ci,
którzy dziś kończą politechniki i kierunki ścisłe na wielu uczelniach.

Program "Laboratorium" dawał szansę pokazania prac polskich naukowców. Starałem się w nim
przekonywać odbiorców, że badania mają sens, że ważne odkrycia i ciekawe prace prowadzone są
nie tylko za granicą, ale także w Polsce. W miarę możliwości i niezwykle skromnych środków
próbowałem przekonać widzów, że warto się uczyć, że warto studiować, że tuż, obok nas dzieją się
rzeczy naprawdę niezwykłe.
Starałem się pokazać naukę w sposób możliwie atrakcyjny. Czasem ryzykując zdrowie i życie.
Wszystko po to, by kiedyś spotkać młodego doktoranta, który mówił, że program o.... tak go poruszył,
że właśnie kończy pracę doktorską i będzie nadal zajmował się tą tematyką. Takich spotkań miałem
wiele. Są one dla mnie cenniejsze niż niejeden order. Nie byłem pieszczoszkiem władz TVP. Być
może za wcześnie rozpocząłem swoją pracę i nie można było się pochwalić, że to ich dzieło.
Systematycznie emisja programu była przerzucana z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Za każdym
razem coraz mniej widzów mogło odnaleźć program w ramówce. Ostatnio ja sam nie potrafiłem go
odszukać w spisie audycji. Niestety, w przeciwieństwie do aktorów, reżyserów i artystów (a także
sportowców) w tej sprawie żaden naukowiec się nie odezwie. Gdy próbowano zlikwidować programy
kulturalne odzew był potężny. Apele, protesty, listy do władz TVP. Gdy kiedykolwiek zaczynano
dyskusję na temat ilości programów sportowych podnosił się alarm, że "biało-czerwona", że "honor
narodowy", że „wychowanie młodzieży”, itp. Wypowiadali się mistrzowie olimpijscy i działacze. Teraz
panuje i będzie panowała cisza. Środowisko naukowe nie potrafi krzyczeć i używać gromkich słów.
Skąd młodzi ludzie będą wiedzieli, że warto się uczyć, że w Polsce mogą odnieść sukces, że są
potrzebni dla gospodarki w kraju, że nasi naukowcy są wśród najlepszych na świecie? Nikt nie
zamierza ich o tym informować. Oczywiście, będę się starał nadal popularyzować naukę, mam wiele
nowych pomysłów, jednak bez stałego programu będzie to posypywanie rany pudrem. Przez blisko
25 lat starałem się, by widzowie zyskiwali świadomość jak ważna jest nauka w życiu kraju i każdego
z nas. Zdobyłem spore rozeznanie i doświadczenie we współpracy z uczonymi. Decyzja kierownictwa
Programu 1 TVP niszczy to wszystko bezpowrotnie.
Z poważaniem
Wiktor Niedzicki
http://laboratoria.net/aktualnosci/4539.html
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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