Prix Laicite 2013 International dla redaktora naczelnego portalu Racjonalista
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wolnomyśliciele mają Prix Laicite, czyli Nagrodę Laickości, przyznawaną corocznie w rocznicę
uchwalenia słynnej ustawy o rozdziale kościoła od państwa z roku 1905. Przyznawana jest ona
w dwóch kategoriach: narodowej (dla Francuza) i międzynarodowej (dla obcokrajowca). Tegoroczną
Prix Laicite 2013 International przyznano dla redaktora naczelnego Racjonalisty, Mariusza
Agnosiewicza — za całokształt. Gala Prix Laicite odbyła się 9 grudnia w siedzibie przewodniczącego
Zgromadzenia Narodowego, niższej izby francuskiego parlamentu.
Do tegorocznej Prix Laicite nominowani byli także Weronika Dortu, dr filozofii z Uniwersytetu
w Liege
w Belgii,
zajmująca
się
pedagogiką
filozoficzną,
oraz
Piotr
Galand
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Galand), który od 2006 stoi na czele Centre d'Action Laďque,
głównej konfederacji wolnomyślicielskiej Belgii. P. Galand jest również zaangażowanym działaczem
antyglobalistycznym i na rzecz krajów Trzeciego Świata, od 1986 stoi zaś na czele Stowarzyszenia
Belgijsko-Palestyńskiego. W 2012 został wybrany prezesem Europejskiej Federacji Humanistycznej
(http://humanistfederation.eu/pierre-galand-elected-new-pr esident-of-the-european-humanis tfederation) — najważniejszej ogólnoeuropejskiej organizacji zrzeszającej krajowe stowarzyszenia
humanistyczno-wolnomyślicielskie.
Organizatorem imprezy była Wielka Kapituła Generalna Wielkiego Wschodu Francji
(http://godf.org), który liczy dziś 50 tys. członków, będąc największą, najaktywniejszą i najsilniejszą
organizacją racjonalistyczną na kontynencie europejskim. GOdF łączy przy tym zaangażowanie
w sfery typowe dla organizacji racjonalistycznych (popularyzacja nauki, ewolucjonizmu, Oświecenia),
jak i społeczno-socjalnymi (np. przeciwdziałanie biedzie i wykluczeniu w skali globalnej). Jak dotąd
jednak głównym „oczkiem w głowie" Grand Orient de France pozostaje strzeżenie dziedzictwa
ustawy z 1905 roku o rozdziale kościołów od państwa (w ramach tego prowadzi m.in.
Obserwatorium Laickości).
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Marianna — personifikacja Republiki Francuskiej. Symbolizuje wolność oraz logiczne
rozumowanie. Przedstawiana jest jako wojowniczka w czapce frygijskiej na głowie.
(Publikacja: 15-12-2013)
Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9505)
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Autorem portalu jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
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
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