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olonia, un país repleto de iglesias, un país en el que millones reciben con entusiasmo

al „Papa polaco"; un país en el que existe una casi total penalización del aborto y limitados
derechos a exámenes prenatales; país en el cual la iglesia pretende tener derecho, (y lo
mantiene) a declararse sobre artículos legales sin relación alguna con la Iglesia. Un país en el
que a la iglesia católica querría decirle a los científicos lo que pueden o no pueden investigar.
Una iglesia que estuvo dispuesta a enfrentar Polonia con la Unión Europea con el fin de incluir
a Dios en el preámbulo de la constitución.
Nosotros intentamos propagar en este país el pensamiento racional — RACJONALISTA.pl
es, en este momento, el mayor medio de publicación de los librepensadores y racionalistas
polacos y extranjeros. Cada vez más especialistas de diferentes áreas toman la decisión de
colaborar con nosotros. Desde su creación en el ańo 2000 han publicado en nuestras páginas
alrededor de 200 autores. Actualmente nuestro servidor contiene cerca de 2700 artículos y
diariamente registra más de diez mil visitas.
En acorde con la tradición del pensamiento de la ilustración propagamos la fidelidad
científica y el método científico para la comprobación de todo descubrimiento, tropismos
absurdos, exageraciones, charlatanería, predicción, mentiras y fobias presentes casi en cada
aspecto de la vida.
RACJONALISTA.pl publica artículos y trabajos de todos los campos de conocimiento
humano más importantes llegando a construir en el Internet polaco un compendio
sistematizado del saber creado por los racionalistas. Actualmente la presión más importante la
hacemos en las religiones, historia de las iglesias, filosofía, educación ciudadana, ciencia,
historia y ética.
La enseńanza de la religión católica se da en todas las escuelas (e incluso en las
guarderías) pagada mediante los impuestos de los polacos. Nosotros, obviamente, no
recibimos ninguna dotación, e incluso suponemos para la juventud algo así como un antídoto.
La creciente popularidad de Racionalista muestra que existe en Polonia una necesidad de
racionalismo, aún a pesar de la expansión de la Iglesia y del creciente clericalismo, síntomas
de intolerancia y provincialismo.
En enero del 2005 gentes concentradas alrededor de Racionalista formaron la Asociación
Polaca de Racionalistas con sede en Wrocław. Actualmente estamos intentando crear una
organización con personas convencidas de la necesidad de actuar conjuntamente con el fin de
promover el desarrollo individual y social según ideas racionalistas.

(Publikacja: 24-10-2005)
Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4425)
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
Racjonalista.pl

Strona 1 z 2

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
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
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