
 

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów jest zrzeszeniem o charakterze 
światopoglądowym, etycznym i filozoficzno-naukowym polskich racjonalistów. 

 
Jesteśmy społecznością ludzi o otwartych umysłach, którzy cenią ideę osobistej wolności i 

samorozwoju. Mamy dość polskiej kołtunerii, chcemy Ŝyć jak normalni Polacy i Europejczycy, nie 
chcemy Polski rekolekcyjno-nacjonalistycznej, pogłębiającej przepaść jaka nas dzieli od 

mentalności przeciętnego Europejczyka. 
 

Chcemy tworzyć enklawy w polskiej przestrzeni społecznej, gdzie moŜna myśleć, mówić i 
kształtować się na zasadzie autonomii i odwagi intelektualnej, bez ograniczenia ideologiczną 

poprawnością. Naszymi nadrzędnymi wartościami są idee wolnej myśli oraz rozumnego 
kształtowania przekonań i Ŝycia. 
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Deklaracja ideowa: 
 
Mając nadzieję na przełamywanie lub osłabianie ludzkich 

uprzedzeń, szkodliwych mistyfikacji, ksenofobii, ignorancji, 

umysłowego ubezwłasnowolnienia, dominacji czynnika 

irracjonalnego w myśleniu i działaniu, przewagi 

stereotypów nad myśleniem otwartym i dociekliwym, oraz 

działaniem celowym i skutecznym, aby wznieść się ponad 

podziały, spory i niskie ambicje we wspólnej budowie 

lepszego społeczeństwa, lepszej Europy i świata; 

 

Przekonani, Ŝe człowiek moŜe pracować nad sobą, aby 

pokonywać swe słabości, ułomności, niedostatki, aby 

zmieniać się na lepsze; pokładając zatem ufność w nas 

samych, w naszej odwadze, woli i sile, w człowieku jako 

jedynym sprawcy otaczającego nas dobra i zła, wyłącznie w 

jego działalności upatrując moŜliwości rozwiązania 

najwaŜniejszych problemów i wyzwań współczesności; 

 

Zainteresowani propagowaniem rozwoju wewnętrznego i 

samodoskonalenia się jednostki, która dąŜy do 

samospełnienia poprzez kultywowanie Ŝycia etycznego, 

twórczego oraz aktywnego społecznie i intelektualnie; 

 

Podkreślając ze szczególnym naciskiem cywilizacyjną, 

światopoglądową i społeczną wartość nowoŜytnej Nauki, 

opartej na tradycji europejskiego racjonalizmu; 

 

Doceniając ludzką wyobraźnię, twórczość, a przez to 

duchową doniosłość Sztuki i Humanistyki; 

 

DąŜąc do konsolidacji ludzi wolnych i ambitnych 

intelektualnie oraz otwartych na wiedzę i jej rozwój; 

 

My, 

Racjonaliści Polscy, 

zawiązujemy Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów 

 
 
Naszym CELEM jest: 
 
1) zrzeszanie i integracja polskiej społeczności o poglądach 

racjonalistycznych w związek zdolny do podejmowania 

działań na rzecz społecznego upowszechniania i 

umacniania samodzielnego i krytycznego myślenia, 

rozumowego i naukowego poznawania i wyjaśniania 

otaczającego świata; 

2) rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i 

wspieranie idei społeczeństwa otwartego; 

3) przeciwdziałanie szerzeniu się szkodliwych stereotypów 

wpływających na ograniczenie indywidualnego rozwoju 

człowieka oraz działanie na rzecz realizacji wolności 

jednostki w ramach obowiązującego prawa; 

4) popularyzacja nauki i metody naukowej; 

5) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy 

(informacyjnego); 

6) działanie na rzecz wyeliminowania wpływu 

irracjonalnych ideologii na ustawodawstwo państwowe, 

rozwój nauki, działalność artystyczną i obyczajowość; 

7) działanie na rzecz rozdziału kościołów i związków 

wyznaniowych od Państwa oraz neutralności 

światopoglądowej Państwa; 

8) obrona interesów członków Stowarzyszenia przed presją 

ideologiczną, polityczną i społeczną ograniczającą 

swobodę myślenia, działania, rozwój nauki, kultury, 

sztuki; wspieranie i obrona praw osób 

dyskryminowanych, pośrednio lub bezpośrednio, w 

szczególności na tle światopoglądu, orientacji seksualnej, 

narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego oraz płci, a 

takŜe pomoc w realizacji własnych praw; 

9) propagowanie postaw twórczych, aktywnych, 

zaangaŜowania społecznego i obywatelskiego; działalność 

na rzecz rozwoju i realizacji zainteresowań, wiedzy i 

horyzontów umysłowych członków stowarzyszenia. 
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Postulaty społeczne racjonalistów 
 

Choć racjonalizm nie jest związany z Ŝadną opcją czy ideologią polityczną, zdecydowaną większość 

wolnomyślicieli-racjonalistów łączy zbliŜona aksjologia i etyka, które w sferze społecznej przekuwają 

się na pewną grupę postulatów wspólnych środowisku racjonalistycznemu. Ogólnie postulaty te 

określają pojęcia: WOLNOŚĆ i REALIZM. 

 

1. Chcemy społeczeństwa otwartego i róŜnorodnego, aby kaŜdy, bez względu na to, czy jest 
poprawnym katolikiem czy ateistą, homoseksualistą lub buddystą - czuł się w nim jako pełnoprawny 

obywatel. Domagamy się więc zniesienia jednorodnego osaczenia ideologiczno-religijnego w 

mediach. Chcemy faktycznej a nie jedynie deklaratywnej tolerancji i równouprawnienia dla inaczej 

myślących, Ŝyjących, wierzących. 

2. UwaŜamy za konieczne zerwanie z romantyczno-naiwnymi tradycjami polskimi i promowanie 

pozytywistycznej pracy organicznej - na rzecz ruchu spółdzielczego, samoorganizacji i samopomocy 

społecznej, a takŜe nauki i etyki w Ŝyciu społecznym i zawodowym - w miejsce rozpamiętywania 

powstań, zrywów i frazesów bogoojczyźnianych. 

3. Domagamy się, aby główny wysiłek narodowy został obrócony w budowę nowoczesnego 
społeczeństwa wiedzy a nie w największy skansen kulturowo-społeczny w tym zakątku świata. 

4. Chcemy przestawienia się na przyszłość - na rozwój gospodarczy, edukacyjny, naukowy i 
techniczny oraz zerwanie z retoryką rozliczeń, polowań na czarownice i stałego podsycania 
historycznych podziałów wewnątrzspołecznych. 

5. Walczymy o uczynienie zdrowego rozsądku oraz racjonalności cnotą publiczną, zwłaszcza w 
mediach, które dziś mieszają programy medyczne z homeopatią, naukowe z pseudonaukowymi, 

zacierając tym samym systematycznie róŜnice między nauką, wiedzą i edukacją a komercyjną 

hucpą, szarlatanerią i ogłupianiem. 

6. Domagamy się zachowania neutralności światopoglądowej przez media publiczne i władze. Nie 

chcemy być stale bombardowani modlitwami, kazaniami i poświęceniami. Zamiast informacji w 

głównych programach informacyjnych o tym, jakich nowych świętych ustanowiono dla dobra Polski 

i świata, domagamy się informacji o nowych odkryciach naukowych i wynalazkach technicznych. 

7. Chcemy, aby kaŜdy mógł Ŝyć tak, jak pragnie, aby najlepiej realizować swą osobowość, z 

poszanowaniem praw innych - a nie tak, jak tego chcieliby samozwańczy lub wypromowani 

rzecznicy "normalności" i "polskości". Domagamy się więc prawa decydowania o własnym Ŝyciu; 
domagamy się wprowadzenia i respektowania prawa do legalnej aborcji, eutanazji i badań 

prenatalnych. 

8. Domagamy się tego, aby system edukacji uwzględniał aspekt prawdziwie ogólnokształcący w 

swoich programach, w szczególności, aby kosztem części zbędnych i jałowych przedmiotów, 

zaoferował młodzieŜy wiedzę w zakresie filozofii i dziejów myśli ludzkiej, logiki i metody 
naukowej oraz religioznawstwa a takŜe edukacji seksualnej.  

9. Domagamy się równouprawnienia aksjologicznego etyki katolickiej i świeckiej. Obecnie istnieje 
w tym zakresie utajone rozbicie - w sferze stosunków zewnętrznych i deklaratywnie wewnętrznych 

Polska sygnowała i poparła szereg aktów i deklaracji międzynarodowych w zakresie praw człowieka 

i obywatela, które w prostej linii wywodzą się z etyki ponadreligijnej i świeckiej, historycznie 

oświeceniowej, zaś w stosunkach czysto wewnętrznych afirmuje się wyłącznie etykę religijną. Skoro 

podstawowe nasze akty w zakresie praw człowieka i obywatela wywodzą się z etyki świeckiej, to 

naleŜy ją potraktować tak samo jak religijną lub znieść wyróŜnienie etyki religijnej. 

10. Domagamy się wolności badań naukowych i dóbr technologicznych, w szczególności w takich 
kwestiach jak genetyka, seksuologia, energia jądrowa. 

 

Wszelkie zjawiska Ŝycia społecznego oceniamy przez pryzmat tych wartości i postulatów i jesteśmy 

przekonani, Ŝe są one podzielane nie tylko przez zadeklarowanych racjonalistów i wolnomyślicieli, ale i 

przez kaŜdego rozsądnego i racjonalnie myślącego Polaka. 

Popierasz to? Dołącz do nas, poprzyj nas, pomóŜ nam! 
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