Racjonalista Roku

T

en tytuł jest próbą zwrócenia uwagi na ludzi, których postawy i działania mogą być

wskazówką dla innych. Nierzadko wymagają one cywilnej odwagi i poświęceń. Czasem są to
działania, których racjonalizm jest sprzeczny z racjonalnością codziennego życia, wymagają decyzji
zorientowanych na odległe cele, które dziś mogą się wydawać nierealne, czy zgoła utopijne.
Racjonalizm nie zawsze jest oczywisty, zgoła przeciwnie, wymaga przełamywania barier,
odwagi powiedzenia, że król jest nagi, ale również odwagi podejmowania ryzyka zdenerwowania
możnych strażników przesądów.
Chcielibyśmy, aby wybór Racjonalisty Roku był okazją do zwrócenia uwagi na działania innych.
Prosimy o zgłaszanie do nas kandydatów do przyszłorocznego tytułu Racjonalisty Roku. Ludzi
podejmujących działania na rzecz racjonalizmu, w obronie rozumu, przeciw wszechobecnemu
przesądowi jest znacznie więcej niż nam się wydaje i mamy tu do czynienia z całą paletą działań
ciekawych, pomysłowych, odkrywczych, odważnych, a czasem graniczących z heroizmem. Jakże
często te działania pozostają niezauważone i niedocenione.
Chcielibyśmy, aby napływały do nas kandydatury ludzi, których działania warto zauważyć.
Chcielibyśmy, aby wybór Racjonalisty Roku stawał się z roku na rok trudniejszy.
Przyznając tytuł Racjonalisty Roku mówimy również dziękuję; dziękujemy bowiem za
wskazywanie dróg i wytyczanie nowych szlaków. [AK]

Laureaci:
2006 — Andrzej i Małgorzata Koraszewscy
2007 — Czesław Grzelak (http://www.youtube.com/watch?v=sw-CRNSeToA)
2008 — Klasa I d z IX LO w Łodzi (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6248)
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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 tego portalu i jakiejkolwiek jego części.
Wszystkie strony tego portalu, 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 tego portalu oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
nie odwiedzać tego portalu i nie korzystać z jego zasobów.
Informacje zawarte na tym portalu 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
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wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
portalu 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 portalu. 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
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

