Opinie i uwagi czytelników o Racjonaliście (2006)

W

naszej ankiecie (24.7.-24.11.2006) udział wzięło ok. 1120 osób. Spośród

nich ok. 200 zostawiło swe komentarze i opinie dotyczące Racjonalisty i naszych
wyzwań. Poniżej zamieszczamy Wasze opinie.
Bardzo dobry portal dzięki któremu wiem kim jestem.
Jestem niezmiernie zadowolony z faktu, iż istnieje taki portal jak Racjonalista i nieomal
każdego dnia mnie inspiruje.
W mojej subiektywnej ocenie serwis Racjonalista skupia niewystarczającą uwagę na
filozofach żyjących obecnie (raczej klasycy racjonalnej myśli), nie przywiązuje wystarczającej
wagi na walkę z idiotycznymi tezami kreacjonistów. Dodatkowo uważam, że niekonsekwentnie
podchodzi się do dziedzin sztuki: racjonalizm w malarstwie, poezji, muzyce, filmie są niewiele
znaczącymi „przyprawami" w serwisie, a to wielki błąd! Moim olbrzymim marzeniem byłaby
chociaż próba założenia stacji telewizyjnej „Racjonalista" (choćby za 50 lat) lub chociaż radia
(co jest do zrobienia i coraz częściej duże serwisy maja swoje radia; kwestia, z tego co mi
wiadomo, żałośnie niskich kosztów).
Raz jeszcze dziękuję za prace, którą włożyliście w stworzenie tego portalu. Jest on dla
mnie ogromną mobilizacją do kształcenia się, rozmyślania i działania. Pozdrawiam!!
Portal pomógł mi bardzo w innym spojrzeniu na sprawy religii i wiary.
Racjonalista.pl mógłby wyjść nieco poza swoje nieco sztywne ramy, żeby trafić do ludzi
młodszych . Nie wiem jak to dokładnie zrobić (od tego już są pewnie specjaliści). Nie chodzi o
to, by Racjonalista był bardziej kolorowy czy śmieszny — nie to przyciąga młodych, ale by np.
nie krytykowano stylu piszących na forum młodszych racjonalistów, którzy choć czasem
nadużywają emotikonek, nie potrafią się super poprawnie wypowiedzieć to jednak mają
czasem coś do powiedzenia, a przez tego typu dyskusje kształtują swój światopogląd. Dobrze
by było, gdyby młodzież widziała alternatywę poza kościołem, który narzuca swoją filozofię i
sami mogli się kształtować. A takich młodych ludzi co szukają swojego miejsca (w tym też
właśnie w sieci) znam bardzo wielu. Być może dobrym pomysłem byłoby stworzenie działu
serwisu skierowanego właśnie do młodszych internautów? Gdzie dowiadywaliby się czym jest
racjonalizm itd.? Dla młodego człowieka przypadkowo trafiającego do Racjonalisty.pl to trochę
jak skok na głęboką wodę filozofii. W szkole nie ma zajęć z filozofii, na religii też nie poznają
innych światopoglądów, na lekcjach języków omawia się fabułę książki i jej budowę a nie
zawarte nieraz filozofie, zatem gdzie można poznać filozofię oraz różne światopoglądy? Chyba
nie muszę Państwa przekonywać, że akurat w Polsce jest bardzo trudno wyrobić sobie
racjonalistyczny światopogląd, gdzie od podstawówki naucza się religii, a uroczystości i święta
religijne tak mocno przeplatają się ze świeckimi, że nieraz trudno odróżnić, co jeszcze jest
świętem kościelnym a co już państwowym. Wiem, że piszę oczywistości, ale skoro poproszono
mnie o moje „swobodne uwagi" — oto one :) Pozdrawiam serdecznie
racjonalista.pl to serwis z przyszłością...
Jesteście alternatywą w dzisiejszym świecie mediów.
Wspaniały portal. Trzymajcie poziom. Wielu moich znajomych też już odwiedza tę stronę.
Język felietonów nierzadko mnie zaskakuje. Jest trudny, ale jednocześnie każe poszukiwać
źródeł i dalszych wątków. Myślę, że się dzięki Wam rozwijam w dobrym kierunku ;) Mam
nadzieję, że moje dzieci nie będą wyobcowane w tym „poprawnym" kraju wiedząc, że ktoś
myśli podobnie. Pozdrawiam.
Racjonalista jest perełką w polskim internecie. Od dawna szukałem miejsca w którym
można by na zadawalającym poziomie prowadzić dyskusje na wiadome tematy. Godzien
podziwu spokój, poziom wypowiedzi, zaplecze intelektualne. Oby tak dalej! pozdrawiam
serdecznie. oktanitrokuban, kraków.
Wiele artykułów tu spotkanych było dla mnie nowością. Po prostu nigdzie nie spotkałem
tak odważnie pisanych artykułów, może mało czytałem ale do takich podobno nie należę.
Pozdrawiam j.płaska
Znakomity portal. Szkoda tylko że portale wyznaniowe nie charakteryzują się tak dużą
kulturą i szacunkiem dla ludzi odmiennych światopoglądowo.
Pozdrowienia dla Redakcji . Odnawiajcie dalej oblicze tej ziemi .
Racjonalista.pl
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Należy przejść od słów do czynów i zająć się naprawą naszego państwa, bo jest z nim
coraz gorzej...
Chociaż nie zgadzam się ze światopoglądową częścią prezentowanych materiałów to
doceniam wielkość (w sensie jakości) Racjonalisty
Lenistwo i kompleksy zdławiły we mnie ambicje kształcenia się na wyższej uczelni. Wiele
lat pracowałam w turystyce. Dziś mieszkam na stałe w Tunezji, kraju gdzie główną religią jest
islam i choć nie ma tu ortodoksji to ateista nie zdobywa u ludzi zaufania. Jest postrzegany co
najmniej jako umysłowo chory jeśli nie niebezpieczny. Dzięki Racjonaliście odżyła we mnie
chęć zdobywania wiedzy i likwidowania białych plam gdy idzie o wiedzę historyczną.
Zrozumiałam wiele zagadnień dotychczas mi obcych. Bardzo wysoko Was oceniam, bo niewielu
jest takich, którzy chcą rozpraszać ciemności. Wy do nich się zaliczacie. Nie mam pewności,
czy wasza działalność da wielkie owoce, chyba pozostaniecie interesujący i ważni dla
niewielkiej grupy osób. Moi znajomi, którym poleciłam Wasze artykuły traktują Was z wielkim
dystansem, lub jako, po prostu, zawracanie głowy. Szkoda.
Tęskniłabym za Racjonalistą gdyby przestał istnieć.
Pośród otchłani Internetu przesiąkniętych bezmyślnością, jest to strona w języku polskim
o największej wartości. Gdzie treści są ważniejsze od gromkich tytułów.
Jako społeczność nie szanujemy odmienności i spinamy się do obrony własnych
przekonań. Racjonalista wskazuje na inny model zachowań, swobodę bycia i wymiany idei z
poszanowaniem cudzych poglądów. I tak trzeba.
Pozdrawiam Cały Zespół. Jesteście moją radością i nadzieją, że może kiedyś będzie
lepiej. Z okazji 1 mln życzyłem NAM :) 1 mln miesięcznie. Podnoszę poprzeczkę —
TYGODNIOWO!
Moi drodzy, gratuluję wam tych lat działalności. Jesteście bardzo potrzebni. Ustanawiacie
wysoki standard debaty publicznej. Portal to doskonała wizytówka racjonalistów w Polsce. „Tak
trzymać i nie popuszczać" (JPII)
Strona szybko zdobywa popularność wśród moich znajomych. Całymi godzinami można
czytać ciekawe artykuły i niesamowite treści ;)
Dziękuję za portal. Życzę wytrwałości. Lektura naszego portalu przywraca mi chęć do
życia. Wspaniałe!!!
Czerpię (wiedzę), Doceniam (Was), Podziwiam (Świat) — Dzięki
Racjonalista jest stroną, którą chętnie przeglądam, bo nie zawsze mogę wyrazić swoje
przekonania w codziennej rozmowie, a czytając poglądy innych wielokrotnie znajduję
potwierdzenie swojego wewnętrznego dialogu i przestaję obwiniać się za swoje „grzeszne
myśli".
Bardzo Serdecznie Dziękuję Wam za propagowanie Humanistycznego podejścia do
rzeczywistości! Polsce przydałoby się „oczyszczenie" umysłowe — może Wy — „My"
Przyczynimy się do tego tworząc Nasz świat nieograniczonym i otwierając umysł na otoczenie
nie stawiając w nim jakichkolwiek barier, czy to politycznych czy wyznaniowych. Bardzo,
Bardzo cieszę się, że są ludzie, który potrafią dostrzec jakąś alternatywę. Chciałabym móc
pokazać ją kiedyś w przyszłości moim dzieciom :) :) Pozdrowienia, wyrazy szacunku i
najwyższego uznania, Agnieszka Puchyr P.S. Może przydałoby się zorganizować jakieś
spotkanie w Krakowie??
Jesteście częstokroć cytowani w różnych dyskusjach internetowych, jako odpowiedź w
takim czy innym temacie podawany jest często link do artykułów w Waszym serwisie. Znaczy
to, ze stajecie się autorytetem w wielu dziedzinach. Od siebie dodam, że zasłużenie. Szkoda
tylko, ze nie wychodzicie w formie drukowanej.
Gratuluję. Jesteście jak tlen. Brakuje mi tylko tekstów z historii sztuki (przy tym się nie
upieram), za dużo natomiast wiatra (przy tym się upieram). Pozdrowienia.
Racjonalista to było moje wielkie ’odkrycie'.
Portal Racjonasty, stał się dla mnie oazą, punktem odniesienia, dla niezależnej,
pogłębionej myśli. Wobec miałkości publicznego życia intelektualnego w Polsce, praktycznie
staje się podstawą do DPR — Demokratycznej Partii Rozumu (lub podobnej). Z wyrazami
najgłębszego szacunku dla ludzi skupionych wokół M.A. i portalu. Jerzy Madejski, Kraków.
Ogólnie cenie Racjonalistę za wysoki poziom merytoryczny, drażni mnie jednak
przesadna krytyka Kościoła i zjawiska religii mimo że jestem ateistą. Marzę o większej ilości
tekstów dotyczących najważniejszych procesów świata współczesnego oraz historii wielkich
cywilizacji. Pozdrawiam

Bardzo dobry portal, przy czym przydałoby się jeszcze więcej autorów i materiałów. No i
mimo wszystko podwyższenie poziomu forum, ożywienie go, bo kuleje
Dziękuję Ci Racjonalisto, że istniejesz
Jest to najlepszy portal w sieci jaki kiedykolwiek czytałem. Pozdrawiam i życzę dalszych
sukcesów.
100 milionów wejść, 100 milionów wejść, niech osiągnie, osiągnie nam! NIEECH O-SIĄĄGNIEE NAAAM! :)
Życzę ciągłej motywacji tak potrzebnej do rozwijania i ulepszania Racjonalisty.pl.
Pozdrawiam!
Oby tak dalej : )
Podziwiam Racjonalistę (ale nie bezkrytycznie), racjonalizm uważam za wspaniały
światopogląd (przynajmniej obecnie), ale „moje bebechy" mówią mi, że to nie jest dobre
wytłumaczenie „na wszystko". Niestety nie potrafię w miarę jasno tego uzasadnić, dlatego
zostaję z Racjonalistą na długo. :-)
Z mojej skromnej perspektywy, ciekawe byłoby, gdybyście Państwo rozpytali, jaką formę
literacką preferują czytelnicy Racjonalisty. Chociaż przy takich nazwiskach jak Dawkins, czy
Koraszewski forma nie ma takiego znaczenia :) (Nawiasem mówiąc to może jakiś ranking
autorów? Choć z drugiej strony… nie o to chodzi). Szanowni Autorzy i Twórcy Racjonalisty,
chciałem w tym miejscu napisać kilka zdań, że fajnie że jesteście. Ale czuję się zakłopotany
nieporadnością moich słów. Dlatego kasuję wszystko i po prostu: Dziękuję! Życzę dalszych
sukcesów! I pozdrawiam
Nie wiem, dlaczego zakładacie, że nie trafiają do Was osoby z wykształceniem średnim.
Nie skończyłam żadnych studiów (z powodów osobistych), a uczę się cały czas i jestem dumna
z wiedzy, którą nabyłam w tematach mnie interesujących.
Ogólnie za dużo religii, która pojawia się prawie na każdym kroku, co czasami jest
irytujące. Dlaczego ludziom tak trudno jest odciąć się jednoznacznie i całkowicie od religijnych
dyrdymałów?
Ogromnie cieszę się, iż zamieściliście tyle artykułów prof. Marii Szyszkowskiej!
Racjonalista powinien być miejscem gdzie ścierają się poglądy ludzi wierzących i
niewierzących, ludzi o różnych postawach życiowych. Na Racjonaliscie.pl powinny się
znajdować także informacje kulturalne, typu ciekawa, rzadka a jednocześnie sławna wystawa.
Na tym portalu od czasu do czasu pojawiają się banery reklamujące festiwale nauki, wystawy
popularnonaukowe — powinno być tego więcej. Racjonalista.pl to portal gdzie znajduje się
sporo opracowań z dziedzin ścisłych, ale nie wszyscy Wasi czytelnicy mają ścisłe umysły,
niektórzy są humanistami — co z nimi? Podobnie rzecz się ma z medycyną (tu sprawa jest
szczególnie trudna — prowadzić ten dział musiałby ktoś z wykszt. medycznym). Ogólna ocena
portalu jest b.dobra.
Brakuje tu reklam jakiejś muzyki.
Racjonalista musi zacząć być widziany i słyszany w polskich lub nawet w
„polskojęzycznych" mediach. Racjonalista powinien być opiniotwórczy np. stała rubryka w
Przekroju!!!
Layout forum mógłby być bardziej „na czasie" tak jak na innych serwisach tego typu...
Moim zdaniem zbyt wiele nachalnej krytyki religii, przy takiej ilości artykułów nie da się
uniknąć powtórzeń i stereotypów — nieco mnie to razi. Ogólnie jestem jednak bardzo
zadowolona, że natrafiłam na ten serwis.
Mniej dogmatyzmu, więcej sceptycyzmu i wciąż tyle samo zaangażowania, poza tym jest
ok!;) pozdrawiam współtwórców Racjonalisty.
Tak trzymać.
Czytając teksty często daje się odczuć pogardę z jaką niektórzy publicyści taktują osoby
o odmiennym światopoglądzie, pytanie: gdzie ta tolerancja?
Według mnie, szata graficzna portalu Racjonalista jest odpowiednia, tzn. jej zmiana nie
jest potrzebna.
Cieszę się, że na forum serwisu, w przeciwieństwie do ogromnej większości for, dba się o
przestrzeganie zasad ortografii.
Świetne artykuły, wysoki poziom, wszystko warte uwagi i polecenia.
Zdarzają się niestety na Racjonaliście osoby, które nie szanują innych.
Mniej religii, bo już mnie to nudzi (choć jestem ateistą). Więcej nauk ścisłych!
Racjonalista.pl
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Więcej prawdziwych socjaldemokratów a nie byłych komunistów z PZPR a dziś z SLD,
mniej lewaków, więcej wolnomyślicieli ale także z prawicy a nie tylko z lewicy szeroko pojętej.
Dlaczego w ankiecie pominięto uczniów szkół zawodowych? Czyżby ludzie z takim
wykształceniem nie mieli prawa czytać Racjonalisty? Ja akurat skończyłem tylko zawodówkę,
co nie oznacza, że nie mogę się interesować filozofią, religią, polityką czy nauką.
Bardzo rzetelny portal pod każdym względem!
Dobrze jest, tak trzymać. Czasem odszukanie jakiegoś artykułu trochę pracy wymaga,
ale przy takiej liczbie nic dziwnego. Pozdrawiam
Po prostu portal jest ciekawy i warto czasami tu coś poczytać. Lubię bystre i wnioskujące
artykuły i takie czasami się tu zdarzają.
Miło by było urzec Racjonalistę w odświeżonej oprawie graficznej ;)
Portal super. Żałuję, że brak mi zapału do większej aktywności w jego tworzeniu.
Więcej nauki i odważnej krytyki religii. Dzięki ;-)
Należy zdawać sobie sprawę, że ze względu na pewną nadmiarowość tekstów
antyklerykalnych w stosunku do chociażby filozofii czy nauki — portal może być postrzegany
przez odwiedzających po raz pierwszy jako po prostu „antykościelny" — co może skutecznie
zniechęcać idealistycznie nastawionych młodych ludzi do kolejnych odwiedzin. A szkoda by
było...
Powodzenia, jak i pozdrowienia
Antykomunista,
antylewak,
popieram
Giertycha
w
wywaleniu
lewaków
i
homoseksualistów ze szkół — żeby było jasne!
Dziękuję wam za ten portal:)
Jestem Wam bardzo wdzięczny za Wasz wysiłek oraz wiedzę. Pozdrawiam.
Pewnie nie ma to specjalnego znaczenia dla jakości serwisu, ale mieszanka kolorów szaty
graficznej mnie odstrasza.
Moim zdaniem, Racjonalista zbyt często koncentruje się na krytykowaniu światopoglądu
religijnego (głównie katolickiego) zamiast po prostu bardziej zajmować się tym, co dzieje się
we współczesnym świecie filozofii, socjologii, czy nauk ścisłych. Należy przy tym mówić
językiem w miarę prostym i przejrzystym, dozując informacje, gdyż jestem przekonany że na
tę stronę trafiają również osoby niebędące specjalistami w wyżej wymienionych dziedzinach.
Bardzo się cieszę z Państwa sukcesu. Pozdrawiam. Darek Kuc
Oby nasze społeczeństwo wyszło z ciemnoty i zaczęło myśleć logicznie.
Przykre, ale zwiększenie ilości publikacji pisanych przez młodych autorów odbiło się
niekorzystnie na poziomie Racjonalisty. Wzdycham za czasami, gdy więcej było
Chwedeńczuka, Szyszkowskiej i im podobnych.
Dzięki, że jesteście!
Brakowało mi w ankiecie o proponowanej ilości artykułów „nie mam zdania" lub czegoś
podobnego. Zaznaczyłem „więcej" abyście przypadkiem nie zmniejszali objętości „Racjonalisty"
:-)
Portal ma wyraźny rys antykatolicki co jest poniekąd zrozumiałe z uwagi na profil
wyznaniowy w kraju, ale zyskałby pod każdym względem, gdyby zachował równy dystans do
wszystkich religii. Katolicyzm jest wrogiem oswojonym, ale przecież wyrasta nowy, z którym
przychodzi nam się mierzyć — islam ante portas. Poza tym w naszym kraju znajomość innych
wyznań jest śladowa — np. islam jest niemal nieznany (co ciekawe także polscy muzułmanie
znają islam selektywnie), a jest on pełen rzeczy niezwykłych i trudnych do akceptacji dla
naszego kręgu kulturowego. Nie ma polskiego przekładu Hadisów w świetle których „Prorok"
wg dzisiejszych norm wygląda na człowieka chorego psychicznie o skłonnościach pedofilskich,
a w ogóle jest to momentami fascynująca lektura. Reasumując — nie ma dobrej dyskusji o
religiach a tematów jest bogactwo np. atrybuty boga w różnych religiach, systemy etyczne, o
tolerancji, o stosunku religii względem siebie, o wyborze religii i inne tematy religioznawcze. W
moim przekonaniu dostarczają one racjonaliście świetny oręż w dyskusji z wyznawcami jednej
religii. Czy myśleliście np. o czacie z religioznawcami i przedstawicielami różnych religii ale nie
na tematy religijne ale etyczne, społeczne, ekumeniczne etc? Pozdrawiam
Raczej nie macie ambicji politycznych, a szkoda bo być może nr 1 programu partyjnego o
rzeczywistym oddzieleniu kościoła od państwa, ujawnieniu finansów kościoła, a przede
wszystkim opodatkowaniu kościoła i utrzymywaniu tych krwiopijców tylko ze składek pseudokatolików zapewniłoby (w moim i nie tylko przekonaniu) spokojne wygranie wyborów. To tak
dla ulżenia sobie, a jednocześnie chciałbym podziękować za ogrom pracy jaki wkładacie w

prowadzenie "RACJONALISTY", który jest wentylem do upuszczenia swej złości w niemocy
przeciwstawienia się władzy czarnej partii i oszołomów prawicowych popierających kler tylko
dla celów politycznych (bo nie mówię o takich fanatykach religijnych jakich wiele w rządzie jak
i o obecnym prezydencie Częstochowy — Wronie). Wielce znaczące jest też podkreślenie
fachowości poruszanych tematów, rzetelności i merytorycznej a nie demagogicznej polemiki na
temat religii. Z poważaniem, Andrzej
Serwis jakich mało. Mam nadzieję, że żadna cenzura (pis&spółka) się do Was nie
dobierze i nie zlikwiduje serwisu. Powodzenia.
Gorąco pozdrawiam :)
TAK TRZYMAĆ!!! GRATULUJE 10 MILIONÓW "WEJŚĆ" :-)
Życzę pomysłodawcom i twórcom tego portalu wytrwałości w kontynuowaniu tego
mądrego dzieła.
Dzięki za Racjonalistę i pracę, której się podjęliście. Życzę wielu dalszych sukcesów!!
Wspaniały serwis, nie zmieniajcie się!
Brakuje mi publikacji zwykłych ludzi. Wasze artykuły piszą głownie zawodowi felietoniści.
Tak trzymać! :)
Działajcie dalej, co prawda nie zawsze zgadzam się z tezami poszczególnych artykułów,
ale uważam, że istnienie Racjonalisty i podobnych portali jest konieczne, choćby po to, żeby
móc zorientować się, jakie inni mają poglądy na różne sprawy, nie ma jednego jedynie
słusznego poglądu.
Super portal. Bardzo się cieszę, że dzięki Wam czytam wasze artykuły, są bardzo mądre i
potrzebne. Trzymajcie tak dalej!!! Pozdrawiam
Razi mnie interfejs Racjonalisty. Ciężko się poruszać po działach/wyszukiwać tematów.
Najgorzej przegląda się forum.
Kiedy pierwszy raz weszłam na Wasz serwis moje poglądy były raczej skłaniające się ku
racjonalizmowi oraz bardzo antyklerykalne, jednak wszystko się zmienia...
Zajebisty portal trzymajcie tak dalej i do politycznych przekonań moglibyście dodać w tej
ankiecie libertynizm. Co do portalu to moglibyście jeszcze zacząć pisać o różnych subkulturach
lub mało znanych poglądach politycznych. Ludzie często traktują osoby należące do takich
grup jako osoby złe lub nawet jako przestępców postrzegają ich przez pryzmat plotek i
powszechnie przyjętych poglądów.
Oby tak dalej, a jeśli można lepiej, to oby jeszcze lepiej. pozdrawiam;)
Jak powiedział klasyk: Tak trzymać!
Jesteście super! Ducha nie gaście ;-)
Ogromne forum, masa ciekawego materiału — nie do ogarnięcia. Jak wszędzie i tu wielu
szpanerów intelektualnych. Może być.
Dzięki Racjonaliście dowiedziałam się wielu ciekawych i intrygujących rzeczy, których nie
mogłam znaleźć nigdzie indziej :)
Uważam, że w Racjonaliście zbyt mało miejsca jest poświęcone zagadnieniom
filozoficznym. O zaletach serwisu nie będę pisał, bo nie ma to sensu. Oby tak dalej:)
Szczególnie interesujące są teksty poświęcone kwestiom filozoficzno-religijnym
Nic dodać, nic ująć.
Uważam, że pomysł na portal o tej tematyce był świetny. Jest jedną z niewielu miejsc,
gdzie faktycznie warto zaglądać
To jest bardzo fajna strona tylko czasami trudno się tu poruszać… ;) pozdrawiam ;)
Nie WIERZĘ religiom. UFAM światopoglądom
Jak wynika z odpowiedzi udzielonych w ankiecie bardzo dobrze oceniam portal i cenię go
jako naprawdę wartościowe źródło informacji. Dzięki artykułom zawartym na Racjonaliście
mogę efektywniej rozwijać swój światopogląd. Jedynie co mogę doradzić to rozszerzenie
zbiorów portalu o nowe ciekawe artykuły. Pozdrawiam.
Bardzo ciekawy portal, wiedzy nigdy dość
Czy ateizm jest racjonalny?
Racjonalista za bardzo koncentruje się na zwalczaniu religii, a mniej na dziedzinach, w
których naprawdę przydatne jest racjonalistyczne podejście np. nauka ścisła.
Jesteście najpotężniejszą polską biblioteką dostępną w sieci. Kontynuujcie swoją
obecność jak dotychczas. Powodzenia.
Racjonalista.pl
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Nie jesteście obiektywni ale to już wiecie. Promujecie filozofie, zaś moderatorzy
popełniając rażące błędy wypowiadają się na tematy filozoficzne. Kilka błędnych art.
spowodowało, że nieufnie podchodzę do danych autorów. Nieusprawiedliwiony atak na religie
— i JESZCZE RAZ, ABY PODKREŚLIĆ — BRAK OBIEKTYWNOŚCI I PRZEDE WSZYSTKIM — R A
C J O N A L N E G O PODEJŚCIA DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z RELIGIĄ
Tak trzymać!!
Jedyne do czego mogę się doczepić to zbyt duża ilość tekstów o „złej i mrocznej
stronie/historii kościoła", jest to ciekawe ale jest tego już bardzo wiele i kolejne publikacje
robią się wtórne… I można by zwiększyć ilość artykułów dotyczących kultury, w porównaniu z
resztą tekstów o książkach, kinie, muzyce, sztuce itp. jest mniej...
Dziękuję, proszę o więcej. Pozdrawiam
Panie i Panowie, zróbcie coś z tym paskiem w którym prezentuje się strona.
Rozdzielczość 800x600 dawno odeszła do lamusa.
Mogę tylko swobodnie zauważyć, że portal Racjonalista jest jednym z moich ulubionych,
a jedyne co bym w nim poprawił, to poruszanie się po stronie i menu.
Przydałoby się więcej informacji z zakresu antropologii :).
Jesteście potrzebni!!! Powodzenia! Czy musi dominować kolor brązowy portalu???
Ten portal przyciąga! — należę do Racjonalisty ponad rok i cieszę się, że mogę korzystać
z tak wspaniałego źródła informacji, ciekawostek i oczywiście artykułów. Dziękuję!
„W tym kraju rozum zasypia, rozsądek jest zmęczony, oddala się i znika..."
Więcej racjonalizmu w codziennym życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.
Przede wszystkim chodzi mi o zdrowie, mądrość i bogactwo. Są to trzy podstawowe dobra
narodu. Zdrowie i mądrość to dobra przyrodzone człowiekowi. Gwarancją zdrowia jest
lecznictwo stanowiące podstawę zdrowego społeczeństwa. Gwarancją mądrości jest edukacja
stanowiąca podstawę mądrości narodu. Gwarancja bogactwa jest praca uwarunkowana
zdolnościami fizycznymi i psychicznymi człowieka, stanowiąca podstawę dostatniego życia. Ten
mój krótki pogląd przedkładam do szerokich rozważań i wymiany poglądów.
Teksty w serwisie są pisane niekiedy mało przystępnym językiem, imho, choć może to
jedynie moje wrażenie.
Niezależne wypowiedzi, przemyślenia osobiste, poglądy dyskusyjne. To jest siłą
Racjonalisty
Jesteście zamknięci; brak dialogu z kościołem w zamian bezpodstawna walka z nim; za
mało samokrytyki; artykuły są zbyt agresywne, bez możliwości oceny czytelnika. Może to
manipulacja?
Gratulacje! Dzięki wam nie czuję się samotny ze swoimi poglądami.
Bardzo ciekawie prezentuje się portal Racjonalista na tle innych i jest bardzo
profesjonalnie robiony, aczkolwiek jest ogromna potrzeba udoskonalenia go.
Proponuje położyć większy nacisk na nowinki naukowe oraz artykuły popularno-naukowe.
Obecny profil za bardo koncentruje się na humanistyce, „ścisłowcy" mogą się znudzić.
Poznawanie prawdy jest zajęciem pożytecznym i zajmującym. Racjonalista wpisuje się
dobrze w dzieło szerzenia wiedzy. Przecież chcemy, jako ludzie być zorientowani, wiedzący,
umiejący, uodpornieni na kłamstwa, manipulacje w skali masowej i przejawy zacierania
prawdy.
Racjonalista jest jednym z bardziej interesujących portali.
Dziękuje, że istniejecie… życzę wytrwałości...
Zdecydowanie za dużo wątków filozoficznych, za mało polityki. Czytając Racjonalistę
często mam wrażenie, że dominują treści antyklerykalne. Bywa to przytłaczające. Myślnik jest
zbyt obszerny, więc czytelnik na pewno nie zajrzy do wszystkich artykułów, które go interesują
z powodu natłoku informacji.
Proszę, zmieńcie szatę graficzną:( jest szaro… mam problem z wyszukaniem tych
ciekawych info, których fragmenty przychodzą w myślnicku. Chyba macie nieczytelne
wyszukiwanie info na portalu.
Nie było żadnego pytania o obecną szatę graficzną, uważam ją za nużącą, niezbyt
zachęcającą od przeglądania serwisu.
1. W
artykułach
często
brakuje
powoływania
się
na
źródła
informacji.
2. Za bardzo lewicowy.
Tak trzymać:)!

Więcej wszystkiego co buduje światopogląd racjonalistyczny. Poszerzać krąg autorów.
Rozbudować znacząco religioznawstwo.
Portal jest rewelacyjny. Z braku czasu nie jestem w stanie przeczytać wszystkiego i to mi
się nie podoba.
Chciałbym podyskutować „na żywo" z innymi ludźmi o podobnych poglądach. Powodzenia
w dalszej działalności — dziękuję Wam za to.
Myślę, że serwis zbytnio zajmuje się religią. Czasami bywa to denerwujące.
Proszę tylko o więcej informacji o PSR na Śląsku i możliwościach uczestniczenia w
spotkaniach sympatyków Racjonalisty.
Powinniście wystartować z kampanią reklamową.
Gratuluję i dziękuję Kolegium Redakcyjnemu za pracę.
Życzę wytrwałości
Cieszę się, że jesteście, życzę następnych 10 mln.
Podziwiam i pochwalam Waszą inicjatywę i działalność, choć niestety w części tekstów
odczuwam brak dystansu, zbytnią „seriozność", z jaką są pisane. Może to być przejaw braku
obiektywizmu piszącego, choć może odnoszę błędne wrażenie (wolałbym by tak było :)
Jak dla mnie tempo macie zbyt wielkie. Wszystko chciałbym przeczytać, a czasu tak
niewiele ;) Serwis przydatny i na bardzo wysokim poziomie, więc nic dziwnego, że zyskuje na
popularności i zwiększa się liczba autorów, a co za tym idzie artykułów. Tak trzymać.
Kierujmy się doświadczeniem na bieżąco korygowanym przez racjonalny umysł, a mimo
nieodzownych porażek przejdziemy przez świat z podniesionym czołem.
Na razie czytam uważnie dział religie i sekty, jedna rzecz mnie u was razi, zamieszczacie
czasem przedruki artykułów z jakichś dziwnych czasopism (katolickich), w większości wygląda
to tak, że zwolennicy jednej religii szkalują drugą, w zasadzie w artykułach argumenty są
logiczne, ale dbajcie o bardziej obiektywne poglądy (racjonalne), poza tym organizacja forum
jest nieczytelna (może jeszcze nie umiem obsługiwać forum) pozdr.
Poglądy publikowane bardzo mocno kontrastują z oficjalnie przyjętą postawą polityków
jak i bardzo wielu obywateli. Przyda się trochę „ zimnej wody" na nasze skostniałe, oficjalne
życie publiczne i społeczne. Robicie dobrą robotę. "Tak trzymać i nie popuszczać".
Podziękowania za kawał dobrej roboty :)
Doskonała strona. Gratulacje!
Wielkie dzięki za to, że istniejecie. Tak trzymać!
Dziękuję Panu Mariuszowi za wielki wkład czasu i pracy!!!
Mniej antyklerykalizmu, proszę.
Wasza strona to istne mistrzostwo świata! Nareszcie coś bez inwektyw i nachalności.
Dużo zdrowia i pomyślności.
Z przyjemnością czytam teksty zawarte w tum portalu, ale życzyłbym sobie aby w
tekstach autorów piszących dla lub do RACJONALISTY znalazło się więcej odnośników
wskazujących na konkretne dowody w sprawie, o której się wypowiadają a nie podają np.
„badania naukowe dowodzą" — jakie badania, kiedy i przez kogo, gdzie itd. Z poważaniem
Jacek Musiał
Jest super
Niechaj portal rośnie w siłę!
Nie mam uwag. Nie walczcie z Kościołem.
Dziękuję twórcom i autorom tego portalu za mądrość i odwagę głoszenia poglądów.
Pozdrawiam.
Serwis wart częstego czytania
Racjonalista jest dla mnie źródłem wiedzy, a w mojej postawie niejako z ateizmu wynika
sceptycyzm i racjonalizm. Tak poza tym cieszę się, że miałem możliwość wypełnienia tejże
ankiety. Liczę na dalszy rozwój strony i PSR. Pozdrawiam!
Więcej informacji na temat genetyki poglądów. Dyskusja z postawami irracjonalnymi nie
ma sensu (irracjionalista to ktoś, kto nie jest w stanie przywarzać argumentów). Jeszcze w 19
wieku były prowadzone badania, które wyjaśniły mechanizmy takich dyskusji i brak ich
skuteczności.
Cieszę się, że istnieje taka strona jak racjonalista.pl
Można sobie przysiąść i zagłębić się w lekturze, która niejednokrotnie zmusza do refleksji
Racjonalista.pl

Strona 7 z 10

;p
Moim zdaniem pytanie 26 powinno zostać przeformułowane. Nie wiedziałam jaką
odpowiedź wybrać ponieważ formalnie nadal należę do „katolicyzmu".
Uważam Racjonalistę za naprawdę wspaniały serwis, który często i chętnie czytam. Pełen
jest ciekawych artykułów i przydatnych informacji. Jestem niezwykle zadowolona, że istnieje
taka strona w internecie, dzięki której wiem, że nie jestem osamotniona ze swoimi poglądami.
Pozdrowienia dla redakcji i oby tak dalej!
Witam, chciałbym podziękować kierującym tym serwisem, jak też i wszystkim
redaktorom (publicystom), których artykuły ukazują się na łamach racjonalista.pl.
DZIĘKUJĘ.
Gratuluje wspaniałego serwisu! Trafiłem tu przypadkowo i od tamtego czasu codziennie
zapoznaje się z kolejnymi publikacjami Racjonalisty. 90 procent z nich wspaniale oddaje idee
tego portalu i zmusza do krytycznego myślenia. Niestety, z powodu pozostałych 10 procent
tekstów nie mogłem w ankiecie postawić Racjonaliście oceny „bardzo dobry" i potwierdzić
istnienia „obiektywizmu i szacunku dla czytelników". Chodzi głównie o wypociny Pana Macieja
Psyka. Sporo jego tekstów nie zasługuje nawet na umieszczenie w dziale „Na wesoło". Pan ten
prezentuje postawę antyKK? Ja się z nim zgadzam. Panu temu nie odpowiada religia katolicka?
Potrafię to zrozumieć. Natomiast nie rozumiem jakim cudem jego zionące nienawiścią i
pozbawione szacunku dla innych teksty publikowane są na kartach Racjonalisty?! Racjonaliści
zgodnie z waszym serwisem — „czyli ludzie, którzy chcą aby społeczeństwa rządziły się
rozumem". Skoro chcecie, by społeczeństwo rządziło się rozumem najwyższy czas zaprzestać
publikacji tekstów powstałych pod wpływem emocji. A teksty Pana Macieja Psyka niewątpliwie
takimi są (i co najgorsze kierują się najpodlejszą z nich — nienawiścią). Oczywiście Pan Maciek
to tylko przykład jednego z wielu i teksty jego samego nie stanowią zaznaczonych przeze mnie
wcześniej 10 procent Racjonalisty. Może najwyższy czas przejrzeć zgromadzone tutaj materiały
i pozbyć się tych, które sprzeczne są z programem Racjonalisty, tak by ten serwis mógł w
końcu bez żadnych przejawów hipokryzji nosić imię De Voltaire'a? I może w końcu należałoby
zmienić szatę graficzną tego serwisu — niech racjonalizm nie odpycha szarością ;-)
Pozdrawiam serdecznie i czekam na kolejne ciekawe teksty!
Działajcie dalej!
Uważam, że w Racjonaliście sporo jest też lania wody, a za mało rzetelnej, poukładanej
wiedzy na dany temat. Żeby się czegoś dowiedzieć, trzeba szukać na Wikipedii, ale to przecież
encyklopedia, tam jest ograniczone miejsce. Dlatego pomyślcie o tym, żeby zebrać na
poszczególne tematy podstawową wiedzę, zamiast snuć od razu sążniste rozważania. Pomocne
byłoby to zwłaszcza dla młodszych czytelników.
Bardzo żałuję, że nie mogę poświęcić więcej czasu na gruntowne czytanie tekstów
Racjonalisty. Obowiązki zawodowe i społeczne absorbują nadmiernie mój czas. Pozdrawiam
Redakcję i gratuluję wspaniałego i niezmiernie potrzebnego portalu. Opanowanie mediów
publicznych przez katolicko-prawicową orientację nie rokuje dobrze dla rozwoju świadomości
społecznej. A indoktrynacja religii rzymsko-katolickiej w szkołach jest cofaniem społeczeństwa
do średniowiecza. Może o tym warto podyskutować? Zbyszek
Podoba mi się ogromne bogactwo materiałów, rzadko spotykane na innych stronach.
Teksty nie są stronnicze, ani wypaczone, lecz pisane przez osoby zainteresowane tematem.
Może faktycznie przydałoby się ożywić nieco szatę graficzną (co jest już przedmiotem
dyskusji). Obecna wprawdzie nie jest zła, ale moim zdaniem nieco monotonna.
Brakuje mi artykułów z dziedziny kulturoznawczej, orientalistycznej.
Proponuję zwiększenie nacisku na sztukę i twórczość mniej naukowo-socjologiczną.
Dziękuję, że jesteście :)
Staję przed ważnym pytaniem. Kim jestem i jakie są moje poglądy. Próbuje odnaleźć
siebie. Na razie zamierzam się uwolnić z instytucji zwanej Kościołem, ale jak się to wszystko
potoczy.:) Może ta strona rozjaśni mój umysł.
Jestem niewierzący, ale za dużo u was krytyki religii. Mimo, iż bardzo cenię sobie wasz
portal to czasami zastanawiam się czy wchodzę do wielkiej skarbnicy wiedzy czy do
stowarzyszenia antyklerykalnego. TOLERANCJA
Well Done !!!
Wspaniały portal, gratulacje dla autorów. Tak trzymać proszę, i zapewne nie tylko
ja !!! :)
Dzięki Portalowi Racjonalista mam dostęp do szerokiego zbioru artykułów na szereg

interesujących mnie tematów. Trafiłem na tą stronę poszukując materiałów związanych z
ateizmem i racjonalizmem. Niestety charakter pracy, oraz miejsce zamieszkania (czyli brak
stałego miejsca zamieszkania) niezwykle utrudnia mi częste odwiedzanie witryny, natomiast
robię to każdorazowo po otrzymaniu Myślnicka.
Mam wrażenie, że próbujecie upchnąć wszystko w jakiś schemat, zawsze jednoznacznie
ocenić sytuację, instytucję… Zwłaszcza Kościół. A przecież tworzą go ludzie — tacy jak
wszyscy, mają swoje braki i popełniają błędy. Czy jest możliwe stworzenie jakiejkolwiek
organizacji, w której one nie wystąpią? Nawet w najlepszych partiach od czasu do czasu
wychodzą na jaw różne ciemne sprawki — przekręty, łapówki… Myślę, że tego nie da się
całkowicie wyeliminować (to byłby przecież już idealizm!), ale czy jest to powód, żeby
przekreślać całość? Zdarza się, że czuję się napiętnowana ze względu na to, że wierzę w Boga.
Czy tak wygląda ta propagowana tolerancja? Realnie rzecz ujmując, nie sądzę, żeby tych kilka
słów wywołało jakąkolwiek reakcję, ale dziękuję, że umożliwiono mi ich wypowiedzenie.
Myślę że takich portali jak by było więcej to by nikt nam Polakom nie wmawiał na siłę
bredni, fałszu i kłamstw.
Brawo za pomysł, odwagę i wysiłek!!!
Wachlarz tematyczny szeroki, co jest korzystne. Szereg publikacji jest stanowczo nazbyt
rozwlekłych, co sprawia, że internauci na pewno tego nie trawią, ja też.
Jako nowicjusz serwisu moje pierwsze odczucia to ogrom informacji, która się tu
znajduje. Osobiście myślę, że przydałoby się popracować nad strukturą strony internetowej.
Troszkę dużo informacji na pierwszej stronie gasi jej blask. Na pierwszej stronie powinno być
coś, co z marketingowego punktu widzenia chcielibyście przekazać nowemu lub
przypadkowemu internaucie. Dalej dopiero odnośniki tematyczne i nawigacja wśród ogromu
publikacji. To oczywiście tylko sugestia internauty :)
Działajcie dalej i róbcie to co robicie, bo wam wychodzi to bardzo dobrze. :)
Jesteście świetni. Pozdrawiam Redakcje. Tak trzymać.
W sprawie portalu. Mimo, iż nie uważam aby Racjonalista promował przede wszystkim
antyklerykalizm, wydaje mi się, że ludzie odwiedzający owy portal, prezentują przede
wszystkim właśnie tę postawę i jest to probabilistycznie główne spoiwo gości portalu. Będąc
precyzyjnym to użyty przeze mnie wyraz „antyklerykalizm" może być tu nadużyciem — mam
po prostu czasem wrażenie, iż częściej jest to nietolerancja i dyskryminacja osób wierzących.
Może się mylę, nie wiem. Ostatecznie proponuję zainicjowanie jakichś kroków, które mogłyby
zwrócić jeszcze bardziej uwagę na RACJONALIZM i wiążące się z nim wartości. Pozdrawiam.
Świetna witryna! Cenię sobie artykuły, społeczne, naukowe jak i religijne. Co by nie
mówić, religia w jakimś sensie to też nauka, też można ją studiować, nie tylko wyznawać na
ślepo. ;)
Portal powinien bardziej promować nowinki naukowo-techniczne, aby bardziej pobudzać
wyobraźnię i samodzielne myślenie swych czytelników. Bo tylko czytelnik myślący jest w stanie
was czytać i rozumieć. 100 lat życzę portalowi.
Tak trzymać, bo nie wiadomo, jak długo będzie wolno...
Racjonalista to dobry serwis… tylko powinno znaleźć się więcej sentencji… nie mam
więcej uwag
Dziękuję Wam, bo pomogliście mi odrzucić niektóre moje błędne poglądy i zmądrzeć!
Bardzo pożyteczna witryna. Znakomici autorzy. Ciekawe materiały, o które tak trudno
dzisiaj. Dobrze byłoby udostępnić najnowsze książki Dawkinsa polskim czytelnikom. Sam
jestem bardzo nimi zainteresowany i bardzo chętnie kupiłbym je w oryginalnej wersji
językowej.
W Racjonaliście brakuje mi solidnego działu matematyczno-przyrodniczego. Teksty są na
dobrym, czasem bardzo dobrym poziomie, lecz niekiedy spotyka się również artykuły
niedopracowane, np. dot. historii buddyzmu. Ogólnie robicie Państwo kawał dobrej roboty, co
nie znaczy, ze nie można więcej i lepiej. Pozdrawiam
Jest coraz lepiej. Tak trzymać!
Nie wszyscy nowi autorzy reprezentują dostateczny poziom.
Najważniejsze, że jesteście. I to, że jesteście bardzo wiarygodni. Tak trzymać!
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Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5131)
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
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

