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Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska
Szanowna Pani Minister,
w odpowiedzi na atak i krytykę środowisk naukowych, skierowanych przeciwko prof.
Maciejowi Giertychowi oraz jego niedawno wydanej i dystrybuowanej wśród szkół książce pt.
"Ewolucja, dewolucja, nauka", my, polscy pastafarianie, pragnęlibyśmy wyrazić nasze najszczersze
poparcie dla tej oświecającej pracy i jej genialnego autora. Poruszane w publikacji tematy, związane z
demaskacją teorii ewolucji jako nieprawdziwej i na siłę konstytuowanej w świecie 'poważnej' nauki są
czymś na co Kościół Latającego Potwora Spaghetti wskazuje od dawna.
Pomimo tego, że reprezentujemy zupełnie inny światopogląd niż prof. Giertych, całkowicie
podpisujemy się pod stwierdzeniem, że ewolucja pozostaje nadal jedynie teorią i nie powinna być
przedstawiana młodzieży w publicznych szkołach w tak aksjomatyczny sposób, jak jest to czynione
obecnie. Koniecznym jest, aby w polskim systemie edukacji znalazło się miejsce dla innych teorii
stworzenia świata i życia, niż te forsowane od ponad wieku przez przedstawicieli nauk głównego
nurtu. Młodzi Polacy powinni otrzymać wybór między alternatywnymi myślami w tej materii, choćby
w formie teorii kreacjonistycznych, tak pastafariańskiej jak i chrześcijańskiej, czy też koncepcji
animistycznych oraz tych uznawanych przez wszystkie inne mniejszości religijne i etniczne istniejące
w Rzeczpospolitej Polskiej.
Uważamy, że w edytowaniu programu polskiego systemu edukacji, należy pójść jeszcze o
krok dalej i zrewidować również inne, wątpliwe teorie, które są nadal bezkrytycznie nauczane za
publiczne pieniądze. Najbardziej rażącym przykładem może być tutaj teoria grawitacji. W naszym
przekonaniu, pastafariańska teoria Nieinteligentnego Przyciągania, w której to Latający Potwór
Spaghetti osobiście odpowiada za miejsce i ruch wszystkich obiektów we Wszechświecie, odpowiada
na te zagadnienia pełniej i przy zastosowaniu o wiele prostszej matematyki niż, wszakże już
przestarzała koncepcja alchemika, okultysty i masona Isaaka Newtona.
Liczymy zatem, że nie ugnie się Pani pod naciskiem ze strony magistrów, doktorów i
profesorów środowisk akademickich Polski i wraz z wyznawcami Latającego Potwora Spaghetti
stanie po stronie prof. Giertycha, otwierając drogę dla wprowadzania alternatywnych, odrzucanych
przez większość naukowego świata teorii do polskich szkół.
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