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W

dniach 11-12 grudnia 2010 odbył się ciekawy festiwal racjonalistyczny organizowany

przez PSR, szósty z kolei — tym razem skupiony głównie wokół problemu pseudonauki. Zobacz
materiał prasowy Gazety Wyborczej (http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,8797554,Stow
arzyszenie_Racjonalistow_spotyk a_sie_we_Wroclawiu.html).
Wykłady tematyczne mieli dr Tomasz Witkowski, dr Maciej Zatoński, Michał Syska oraz
Radosław Czarnecki. Najwięcej zainteresowania i dyskusji wzbudziły tematy dotyczące pseudonauki,
a obaj prelegenci (Witkowski i Zatoński) mają na swoim koncie nie tylko działania na arenie
krajowej, ale i wystąpienia na międzynarodowym kongresie sceptyków. Maciej Zatoński mówił nie
tylko o nadużyciach pseudonauki, ale i w ramach terapii medycznych (np. kwestie przesadnego
aplikowania antybiotyków). Wrocławska Gazeta Wyborcza po konferencji przeprowadziła wywiad
z naszym prelegentem związany tematycznie z wystąpieniem: Nie ma medycyny alternatywnej, jest
wyłudzanie
kasy
(http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,8806100,Nie_
ma_medycyny_alternatywnej__jest _wyludzanie_kasy.html). Wszystkie wykłady były rejestrowane,
więc powinny za jakiś czas być dostępne online.
Tegorocznym tytułem Racjonalisty Roku uhonorowany został dr Tomasz Witkowski, przez
niektórych zwany I Sceptykiem RP, od lat już zaangażowany jest w tropienie absurdów
pseudonaukowych nas otaczających. Ze względu na wykształcenie p. Tomasza, skupia się on przede
wszystkim na hochsztaplerstwie funkcjonujących w ramach i na obrzeżach psychologii, tzw.
psychobiznesie. Dodajmy, że wyróżniony jest obecnie w trakcie pisania drugiego tomu swojej
Zakazanej psychologii (http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,1881).
W ramach festiwalu podpisano uroczyście umowę o współpracy pomiędzy PSR a HVD.
Humanistischen Verband Deutschlands (http://de.wikipedia.org/wiki/Humanistischer_Verband
_Deutschlands) to mocna i znacznie starsza organizacja wolnomyślicielska działająca w Niemczech,
która od lat organizuje ceremonie humanistyczne, zajęcia z etyki i szereg innych aktywności na
rzecz niewierzących Niemców. Goście z Niemiec poinformowali, że zainteresowani są w szczególności
wymianą naszej młodzieży.

Object 1

W ramach spraw wewnętrznych PSR, miał miejsce kolejny zjazd delegatów organizacji.
Podsumowano mijający rok i dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia. Nowym prezesem
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PSR wybrany został dotychczasowy wiceprezes, Paweł Gliński, zaangażowany w ruch apostatów
polskich i ceremonie humanistyczne. Do zarządu wybrano poza tym Andrzeja Wendrychowicza
(etykawszkole.pl (http://etykawszkole.pl)) - wiceprezes, Macieja Twardowskiego — sekretarz,
Radosława Adamiaka — skarbnik, oraz Magdalenę Kowalczyk (koordynatorka akcji
„Renegocjacja konkordatu"). Nowym władzom gratulujemy i życzymy dużo energii do pracy!
Tegoroczny festiwal został przygotowany przez oddział dolnośląski, któremu za organizację
imprezy należą się słowa uznania.
W tym roku minęło 5 lat funkcjonowania PSR. Pierwszy Festiwal Racjonalistyczny miał miejsce
w Radzikowie w dniach 5-7 października 2006 r.
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