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olska — kraj przepełnionych kościołów; kraj, w którym miliony entuzjastycznie witają

„Polskiego Papieża"; kraj, w którym jest praktyczny zakaz aborcji i ograniczanie prawa kobiet
do badań prenatalnych; kraj, w którym Kościół rości sobie prawo (i otrzymuje je) do
wypowiadania się o proponowanych ustawach prawnych, niemających z Kościołem nic
wspólnego. Kraj, w którym Kościół chciałby się wypowiadać o tym, co wolno, a czego nie wolno
badać naukowcom. Kościół, który gotów był skłócić Polskę z Unią Europejską w imię
wprowadzenia Boga do preambuły konstytucji.
Próbujemy w tym kraju propagować racjonalne myślenie - RACJONALISTA.pl jest obecnie
największym ośrodkiem publicystycznym wolnomyślicieli i racjonalistów polskich. Publikujemy
autorów polskich i zagranicznych. Współpracę z nami podejmuje coraz więcej specjalistów z
poszczególnych dziedzin. Od powstania w roku 2000 publikowało u nas ok. 200 autorów.
Obecnie serwis zawiera ok. 2700 artykułów i dziennie notuje ponad 10 tyś. odwiedzin.
Zgodnie z tradycją myśli oświeceniowej, propagujemy naukową rzetelność i naukowe
metody sprawdzania wszelkich odkryć, tropimy absurdy, przesądy, szarlatanerię, uprzedzenia,
kłamstwa i fobie obecne w niemal każdej dziedzinie życia.
RACJONALISTA.pl publikuje artykuły i opracowania ze wszystkich ważniejszych dziedzin
ludzkiej wiedzy dążąc do budowy w polskim internecie usystematyzowanego kompendium
wiedzy opracowywanego przez racjonalistów. Aktualnie największy nacisk kładziemy na
religioznawstwo, historię kościołów, filozofię, edukację obywatelską, naukę, historię i etykę.
Nauczanie religii katolickiej we wszystkich szkołach (a nawet przedszkolach) opłacane
jest z budżetu państwa polskiego. My, oczywiście, nie dostajemy żadnych dotacji, a jednak
stanowimy dla młodzieży swoiste antidotum. Rosnąca popularność Racjonalisty pokazuje, że
na racjonalizm jest w Polsce zapotrzebowanie, mimo ekspansji Kościoła i narastającego
klerykalizmu, przejawów nietolerancji i zaściankowości.
W styczniu 2005 r. ludzie skupieni wokół Racjonalisty powołali Polskie Stowarzyszenie
Racjonalistów z siedzibą we Wrocławiu. Obecnie trwa organizacja polskiego zrzeszenia ludzi
przekonanych o potrzebie wspólnych działań na rzecz rozwoju jednostki i społeczeństwa
według idei racjonalności.

(Publikacja: 01-11-2004 Ostatnia zmiana: 21-03-2005)
Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3734)
Contents Copyright © 2000-2008 by Mariusz Agnosiewicz
Programming Copyright © 2001-2008 Michał Przech
Autorem tej witryny jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
Właścicielem witryny są Mariusz Agnosiewicz oraz Autor.
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 tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę podkatalogów, skrypty
JavaScript oraz inne programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane
przez Autora. Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie
prawo do okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
Racjonalista.pl

Strona 1 z 2

nie odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie 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
serwisu 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 witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

