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Ś

wiecka Polska, świecka Europa — trzeci Marsz ateistów i agnostyków był częścią większej

kampanii na rzecz świeckiej Europy, bo Europa się budzi i my też. Nas to nawet coś wyjątkowo
przebudziło w tym roku. Jesteśmy bowiem świeżo po wyborach do Sejmu, gdzie zadziałał tzw. efekt
Palikota.
Na drzwiach Urzędu Wojewódzkiego przykleiliśmy postulaty. Domagające się: równego
traktowania osób wierzących i niewierzących, szybkiego rozliczenia przestępstw związanych
z działalnością Komisji Majątkowej, usunięcia z kodeksu karnego artykułu o obrazie uczuć
religijnych, wyłączenia religii z programów nauczania szkół publicznych, przestrzeni publicznej wolnej
od symboliki religijnej i zaprzestania dotowania kościołów z budżetu państwa.
Reportaż Zenona Kalafaticza z III Marszu Ateistów i Agnostyków, Kraków 2011.
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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

