Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów z Klubem Sceptyków
Polskich

D

nia 1 sierpnia 2013 roku odbyło się we Wrocławiu spotkanie członków PSR z dr Tomaszem

Witkowskim, liderem KSP i Racjonalistą Roku. Spotkanie poświęcone było płaszczyznom współpracy
obu stowarzyszeń. Przedstawiono następujące propozycje:
1. Nagroda Syzyfa, czyli europejski odpowiednik Nagrody Randiego, polegający na możliwości
zdobycia miliona euro za dowiedzenie własnych zdolności paranormalnych. Niemożliwy do zdobycia
milion jest wymownym dowodem na brak tychże zdolności. Postanowiliśmy zintensyfikować
zachęcanie naszych lokalnych czarodziejów do ubieganie się o tę nagrodę w końcu roku 2013.
Liczymy na pomoc mediów, oba stowarzyszenia będą się do nich zwracać w tej sprawie.
2. Imaginarium — projekt PSR polegający na zajęciach dla dzieci nie chodzących na lekcje
religii. Ich celem ma być promowanie wśród najmłodszych nauki i humanizmu. Dr Witkowski będzie
zachęcał kolegów z KSP do brania udziału w tym projekcie.
3. Pozyskiwanie grantów w ramach konkursów projektowych. Jak wiedzą specjaliści od NGO,
warto się o nie ubiegać wspólnie. Dr Witkowski wyraził zainteresowanie wzajemnym
przekazywaniem sobie informacji w tym zakresie i występowaniem wspólnie w konkursach
projektowych mających cele wspólne dla obu stowarzyszeń.
4. Ateocamp. Projekt PSR polegający na organizowaniu Obozów Ateistycznych dla dzieci
i młodzieży, mających na celu naukę samodzielnego myślenia, oraz propagowanie zainteresowania
nauką. Do obozów potrzebni będą wykładowcy, zwłaszcza świetni popularyzatorzy nauki, których
w KSP nie brakuje. Dr Witkowski wyraził chęć udziału w tym projekcie.
5. W ramach tego, że przez rząd RP oficjalnie traktowane są jako zawody takie zajęcia jak
jasnowidz, różdżkarz etc., co pozwala między innymi jasnowidzowi występować w charakterze
biegłego sądowego, dr Witkowski przedstawił pomysł zagranicznego sceptyka dotyczący zgłoszenia
zawodu „Bóg" przez osobę uważającą się za Boga. Uczestnicy spotkania zaproponowali wersję
lżejszego kalibru — „zawód anioła stróża". Taki happening wydaje się całkiem możliwy.
6. Dr Witkowski zwrócił uwagę, że na popularność egzorcyzmów, w naszym kraju ogromny
wpływ mają wierzący psychologowie. Oficjalnie Kościół nie podejmuje się egzorcyzmowania
„opętanych" , jeśli psycholog nie zdiagnozuje nadnaturalnych przyczyn choroby swojego pacjenta.
Zatem w przypadku egzorcyzmów główną winę ponoszą fanatycznie wierzący psycholodzy i lekarze,
których nie brakuje. Aby temu zapobiegać, trzeba demaskować parapsychologię. PSR może w tym
pomagać w różnym zakresie.
7. Uzupełnianie wikipedii o hasła racjonalistyczne i sceptyczne, informacje na temat naszych
stowarzyszeń. Dr Witkowski wyraził ogromne zainteresowanie dalszym rozwojem współpracy w tym
zakresie. Polska wikipedia w wielu momentach jest zdominowana przez mityczne myślenie. Nasz
gość podał przykład haseł poświęconych psychoanalizie, gdzie królują tezy i teorie dawno już
obalone, za sprawą ogromnej siły psychoanalitycznego lobby w Polsce.
Zachęcam wszystkich członków i sympatyków PSR do zastanowienia się nad tym, czy chcą się
włączyć w któreś z zarysowanych powyżej pól współpracy. Propagowanie nauki i sceptycznego
myślenia, jak i piętnowanie paranauki należą do celów statutowych PSR.
Pozdrawiam serdecznie
Jacek Tabisz
prezes PSR i prowadzący spotkanie.
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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 elementy tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz
inne programy komputerowe 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 prezentuje.
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

