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S

zanowny Panie Prezesie,

dziękując uprzejmie za list z 31.10. 2007 z zawartą w nim propozycją przystąpienia do
Honorowego Komitetu Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, przyjmuję ją z poczuciem
uczestniczenia w ważnej i pięknej sprawie. Wysoko oceniam zarówno działalność samego
Stowarzyszania, jak i portalu Racjonalista.pl, z którego powstało. Przynależność do Komitetu
będę traktował jako pewien realny, ale i symboliczny udział w przedsięwzięciu o znaczeniu
ponadnarodowym i mogącym stanowić przykład do naśladowaniu w wielu krajach.
Jerzy Drewnowski
W Jedlni Letnisku, 01.11.2007
Jerzy Drewnowski
Ur.1941, historyk nauki i filozof, były pracownik PAN, Akademii
Lessinga i Uniwersytetu Technicznego w Cottbus, kilkakrotny
stypendysta Deutsche Forschungsgemeinschaft i Biblioteki Księcia
Augusta w Wolfenbüttel. Współzałożyciel Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Pracował przez wiele lat, w Polsce i
w Niemczech, nad edycją „Dzieł Wszystkich” Mikołaja Kopernika.
Kopernikowi, jako uczonemu czynnemu politycznie, poświęcił pracę
doktorską. W pracy habilitacyjnej zajął się moralną i społeczną
samoświadomością uczonych polskich XIV i XV wieku. Od 1989 r.
mieszka w Niemczech, wiele czasu spędzając w Polsce - w Jedlni
Letnisku koło Radomia, gdzie wraz ze Stanisławem Matułą stworzył
nieformalne miejsce spotkań ludzi duchowo niezależnych z kraju i zagranicy. Swoją
obecną refleksję filozoficzną zalicza do „europejskiej filozofii wyzwolenia”. Nadaje jej
formę esejów, wierszy i powiastek filozoficznych.
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do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty 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

