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okładna data 10 rocznicy wypada wprawdzie 12 marca 2010 r., jednak początek

nowego roku jest dobrą okazją, aby podsumować rok mijający, zwłaszcza, że niezmienne
jest u nas jedno: zmiana i rozwój.
W 2009 r. opublikowaliśmy 742 artykuły (razem mamy już 5542) o średniej długości 3,3
strony. Wynika z tego, że dziennie publikujemy średnio 2 artykuły. W mijającym roku zasób treści
portalu zwiększył się o 2,45 tys. stron A4 i razem mamy już ok. 21,6 tys. stron. Rok 2009
rozpoczynaliśmy z liczbą 900 autorów, dziś jest ich 1048, czyli przybyło nam 148 nowych.
Licznik odwiedzin serwisu przekroczył aktualnie 43 mln, czyli średnio miesięcznie notowaliśmy 1
mln odwiedzin.
Serwis speedtest.pl (http://www.speedtest.pl/wycena.html) wskazuje, że Racjonalista ma
obecnie 23,7 tys. unikalnych użytkowników dziennie, Page Rank w Google 6/10 (dla porównania
wp.pl ma 7/10) oraz 75.666 linków przychodzących.
Wg Google Analytics w 2009 roku Racjonalistę odwiedziło 3,5 mln unikalnych użytkowników,
którzy wygenerowali 16,8 mln odsłon serwisu. W stosunku do 2008 liczba użytkowników
Racjonalisty wzrosła o ok. 11%, a liczba odwiedzin o ok. 17%. Ponad połowa użytkowników
Racjonalisty korzysta z Firefoxa (IE — 32%, Opera — 12%, Chrome — 2,63, Safari — 1,25)
Mamy aktualnie ok. 28,4 tys. subskrybentów, w 2009 przybyło 5680 nowych.
W mijającym roku reaktywowaliśmy Wydawnictwo Racjonalisty, które dość regularnie zaczęło
publikować nowe książki, wydając w 2009 roku 5 nowych tytułów. Aktualne bestsellery Racjonalisty
to:
1.
Richard
Dawkins
—
Bóg
urojony
(http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,1684)
2. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin czuj się odwołany
(http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,1675)
3.
John
Diamond
—
Cudowne
mikstury.
Podręcznik
sceptyka
(http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,1594)
4.
Uta
Ranke-Heinemann
—
Eunuchy
do
raju.
Kościół
katolicki
a seksualizm
(http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,593)
5.
Mariusz
Agnosiewicz
—
Kościół
a faszyzm.
Anatomia
kolaboracji
(http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,1888)
6.
Karol
Wojciechowski
—
Ryt
Francuski:
od
alchemii
do
racjonalizmu
(http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,1884)
7.
Rybka
Darwina
na
samochód
—
emblemat
racjonalistów
(http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,1864)
8.
Derren
Brown
—
Sztuczki
umysłu.
Poznaj
mechanizmy
ludzkich
zachowań
(http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,1874)
9. Marcin Kruk — Człowiek zajęty niesłychanie (http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,1880)
10. Kazimierz Czapiński — Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie mowy sejmowe
(http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,1879)
Z badań polskich niewierzących Radosława Tyrały, przeprowadzonych na przełomie 2008/2009
roku na podstawie m.in. ok. 7,5 tys. ankiet, głównie z portalu Racjonalista.pl, wyłania się
następujący profil naszych czytelników:
29% kobiet i 71% mężczyzn. Kobiety jak widać wciąż nieczęsto u nas spotykane...
Aż 49,1% posiada wyższe wykształcenie, w tym 2,9% ma stopień/tytuł doktora lub profesora.
Jedynie 32% osób pozostaje w związku małżeńskim (ok. 61% kawaler/panna). Wśród osób
pozostających w formalnych i nieformalnych związkach można zauważyć tendencję podobieństwa
światopoglądowego partnerów, co wydaje się być istotnym czynnikiem udanego związku. Jedynie
20,7% osób pozostających w związkach niewierzących deklaruje, iż ich partner jest osobą wierzącą,
a 23% ma za sobą ślub religijny. Reszta posiada partnerów niewierzących (najwięcej), obojętnych
religijnie lub niezdecydowanych. Ponieważ ok. 10% osób deklaruje, iż niewiara jest problemem w ich
relacjach z partnerem lub jest ukrywana, toteż można szacować, że ok. połowa osób niewierzących
żyjąca w związkach z osobami wierzącymi ma w związku z tym problemy.
Nasi niewierzący wydają się być osobami dość poważnie traktującymi swoją niewiarę. Miłym
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zaskoczeniem jest, że aż 1279 osób (ponad 17% badanych) deklaruje chęć zawarcia ślubu
humanistycznego. 74,2% badanych popiera organizowanie wśród osób niewierzących ceremonii
humanistycznych (4,4% nie popiera).
Niewiarę jako doskwierający problem w relacjach z rodzicami deklaruje aż 38,4% osób
(ponadto 6,9% ukrywa przed rodzicami swoją niewiarę). Analogiczny problem z dalszą rodziną
deklaruje odpowiednio 28,3% osób oraz 17,6%.
Ok. 60% mieszka w największych miastach (pow. 100 tys.). Generalna zależność jest taka, że
im większa miejscowość tym większy tam odsetek niewierzących.
21% osób czuje się niewierzącymi od urodzenia. Reszta to byli wierzący w Boga, którzy
porzucili wiarę przede wszystkim w wyniku poznania współczesnej nauki (54%), poza tym:
negatywnej oceny Kościoła i duchowieństwa (50%), odrzucenia religijnego systemu wartości (24%),
zetknięcia z wieloma religiami (8,6%), zetknięcia się z problemem zła i niesprawiedliwości w świecie
(8,4%), przez wpływ ateistycznej rodziny (2,5%), w wyniku marksizmu (2,1%), z innych jeszcze
powodów (7,7%).
623 osoby (8,3%) dokonało apostazji. Kolejne 51% badanych planuje apostazję w przyszłości
lub się nad nią zastanawia.
Najważniejsze wartości w życiu polskich niewierzących:

1. Szczęście rodzinne (43,1%)
2. Wolność głoszenia własnych poglądów (33,5%)
3. Zachowanie dobrego zdrowia (32,6%)
4. Przyjaciele (31,7%)
5. Uczciwe życie (25,2%)
6. Spokój (20,3%)
7. Wykształcenie (17,2%)
8. Dobrobyt (17%)
9. Kontakt z kulturą (16,7%)
10.Życie pełne przygód i wrażeń (14,5%)
11.Szacunek innych ludzi (13,6%)
12.Praca zawodowa (12,5)
13.Możliwość udziału w demokratycznym życiu społeczno-politycznym (6%)
14.Pomyślność ojczyzny (4,8%)
15.Sława (1%)
Interesujący jest także stopień zaufania do innego człowieka. W ogólnie katolickim
społeczeństwie polskim jest on bardzo mały (23% w 2006 r., na szczęście z tendencją wzrostową).
Wśród polskich niewierzących, na podstawie badania Radosława Tyrały, kształtuje się on na
poziomie podobnym jak w Skandynawii — 67,3%
Wróćmy znów do Racjonalisty.
Od sierpnia 2009 r. obecni jesteśmy w największym na świecie serwisie społecznościowym —
Facebook, gdzie mamy tętniący życiem profil skupiający maksymalną dozwoloną liczbę osób (5 tys.)
oraz specjalną stronę, która dopiero się rozwija (1,4 tys. użytkowników). Publikujemy tam
racjonalistyczne
drobnostki
i bieżące
informacje
o działalności
portalu.
Zobacz:
http://www.facebook.com/RacjonalistaPL
Najpopularniejsze teksty z 2009 roku:

1. Konrad: List polskiego ucznia
(http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6407/q,List.polskiego.ucznia)
2. Magdalena Wołoszyk: Moje nawrócenie
(http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6534)
3. Bobbie-the-Jean: 50 powodów, dla których odrzucam ewolucję
(http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6419/q,50.powodow.dla.ktorych.odrzucam
.ewolucje)
4. Mariusz Agnosiewicz i Zuzanna Niemier: Codex Alimentarius — alternatywizmu
bojaźń i drżenie (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6639/q,Codex.
Alimentarius..alternatywizmu.bojazn.i.drzenie)
5. Mariusz Agnosiewicz: Lista Ateistów źle wpływa na sakramenty święte
(http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6306/q,Lista.

Ateistow.zle.wplywa.na.sakramenty.swiete)
6. Zuzanna Niemier, Tomasz Chabinka, Arkadiusz Szadurski: Petycja uczniów
w sprawie symboli religijnych w szkole
(http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6975/q,Petycja.uczniow.w.sprawie.symboli
.religijnych.w.szkole)
7. Philip_Plait: Homeopatia zabija
(http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6589/q,Homeopatia.zabija)
8. Czy policjant został zdegradowany za mandat dla arcybiskupa
(http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6819/q,Czy.policjant.zostal.zdegradowany
.za.mandat.dla.arcybiskupa)
9. Bernard Korzeniewski: Dlaczego seks sprawia przyjemność? Oczyma
rozmnażającego się bezpłciowo kosmity
(http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6323/q,Dlaczego.seks.sprawia.przyjemnos
c. Oczyma.rozmnazajacego.sie.bezplciowo.kosmity)
10.Andrzej Koraszewski: Strzeżcie się religijnych strażników moralności
(http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6946/q,Strzezcie.sie.religijnych.straznikow
.moralnosci) (tekst ten, obok tekstu nr 1, jest jednocześnie najlepiej ocenianym
tekstem ostatniego roku)
Bardzo istotnym wydarzeniem w 2009 r. było zarejestrowanie fundacji Racjonalisty — Fundacji
Wolnej Myśli, która jest formalnym wydawcą i właścicielem portalu. Fundacja ma również pomóc
finansować naszą działalność. Została zarejestrowana przez sąd 09.09.09 r. w wyjątkowym tempie
dwóch tygodni. Fundacja przyjmuje Wasze datki na działalność Racjonalisty.
Od 11 listopada do 31 grudnia 78 osób wpłaciło darowizny dla Racjonalisty w łącznej wysokości
6250 zł. Z pieniędzy tych skorzystaliśmy na razie jeden raz, opłacając bieżące wydatki na serwer
Racjonalisty (852 zł). Nasi najhojniejsi darczyńcy to Włodzimierz Lipiński (1000 zł), Mariusz Myszkal
(680 zł), Jarosław Banach (300 zł), Ewa i Zbigniew Wcisło (300 zł), Wiesław Gałka (200 zł), Leszek
Niewolak (200 zł).
Pełna lista tych, którzy finansowo pomagają w funkcjonowaniu Racjonalisty (alfabetycznie,
wpłaty pow. 10 zł): Andrulonis Dariusz, Antczak Jerzy, Bałdak Marek, Banas Paweł, Baranowski
Wojciech, Brandys Marek, Brudka Marek, Budny Maciej, Bulzacki Michał, Cekiera Marcin, Cieślicki
Jacek, Ciok Aleksander, Daniluk Andrzej, Doktór Sebastian, Duda-Cedro Alicja, Friedrich Adam,
Gabryjel Ryszard, Gniot Daniel, Golek Aleksander, Grot-Citkowska Zuzanna, Hadrowicz Sebastian,
Hajdamowicz Jacek, Idzik Piotr, Jakubowski Robert, Janczyk Zofia, Jaśkaczek Emilia, Jerzak
Bolesław, Joński Piotr, Jurczyszyn Jarosław, Karłowski Jan, Knociński Dariusz, Koliński Marek, Kowal
Paweł, Kwiatkowska Dorota, Makosiej Przemysław, Mazurowski Karol, Michalczyk Łukasz, Mordal
Maciej, Morawski Jarosław, Nowak Leszek, Nowerski Andrzej, Orych Paweł, Pawłowski Roman,
Piecuch Krzysztof, Pietrzak Łukasz, Podogrodzki Michał, Przybyłowicz Paweł, Sawicki Janusz, Skąpski
Marcin, Skubisz Tomasz, Strugaru Monika, Suchański Arkadiusz, Swiatalski Tomasz, Szewczak Józef,
Sztelak Edmund, Tutka Anna, Tymińska Nina, Wachowicz Łukasz, Waliszewski Jarosław, Ważka
Maria, Wąsowski Kuba, Witkowski Piotr, Wolak Marian, Wrona Grzegorz, Zabek Piotr.
Dziękujemy za Wasze zaufanie, zobowiązujemy się dobrze wydać ofiarowane nam pieniądze.
Zasilić Racjonalistę można tutaj (http://www.racjonalista.pl/index.php/s,88).
Więcej nowości w 2009 w Racjonaliście (w szczególności technicznych) w naszym kalendarium
(http://www.racjonalista.pl/index.php/s,17).
Życzymy naszym czytelnikom udanego 2010 roku! Aby był lepszy niż rok 2009.
Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR. Kontakt online
(GG, Skype)
Profil użytkownika Mariusz Agnosiewicz
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Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7055)
Contents Copyright © 2000-2009 Mariusz Agnosiewicz
Programming Copyright © 2001-2009 Michał Przech
Autorem portalu Racjonalista.pl jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
Właścicielami portalu 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 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
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

