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I.) Rozpoczęcie II Kongresu Świeckości :
1. Punktualnie o godz. 10:00
2. Otwierają członkowie zarządu Stowarzyszenia:
(1) Bożena Przyłuska
(2) Max Bojarski
(3) Mirosław Woroniecki.

3. Projekcja filmu –

Wywiad Mirosława Woronieckiego z prof. dr. hab. Jackiem Leociakiem.
LINK do filmu https://www.youtube.com/watch?v=Jj5nyyuA2Rg&t=13s

II.) Panel dyskusyjny pod tytułem - Kościół,
antysemityzm – wyzwania dla współczesnej Polski.
1. Uczestnicy:

nacjonalizm,

(1) Prof. dr hab. Danuta Waniek (spóźniona około pół godziny)
(2) dr hab. Joanna Hańderek
(3) poseł z listy partii Nowoczesna – Krzysztof Mieszkowski.

2. Wprowadzenie – Mirosław Woroniecki.

Informacja na temat konferencji zorganizowanej przez Konferencje Episkopatu
Polski z udziałem naukowców i działaczy politycznych i społecznych. Teza
przewodnia – „państwo laickie (wg. doktryny Gerharda Müller - w latach 2002–
2012, prefekta Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie) to takie, które akceptuje
doktrynę wiary czy de facto państwo wyznaniowe. Obecnie Watykan i
Kongregacja Nauki Wiary pod kierownictwem Luisa Francisco Ladaria Ferrera
nie promuje tego modelu państwa świeckiego, w odróżnieniu do Episkopatu
Polski.
3. Bożena Przyłuska przedstawia dr hab. Joanna Hańderek –
pracownika naukowego Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

4. Joanna Hańderek:

Kościół katolicki w Polsce ubrał się w wartości narodowe. To przykrywka dla
jawnego poparcia tendencji faszystowskich i katolickiego nacjonalizmu.
Odwołuje się do „świętych ksiąg”, które powstały w czasach gdy istniała silna
potrzeba „etno”, „naszości”, narodowości. W Polsce to nic nowego, ale dotychczas
te tendencje były „przypudrowane”.

5. Krzysztof Mieszkowski:

Staszic zaproponował utworzenie gett w Polsce z powodu „destrukcyjnego
wpływu Żydów na Polaków np. poprzez rozpijanie. Antysemityzm jest obecny
(pokazywany) od dawna w literaturze polskiej np. przez Wyspiańskiego w
Klątwie, Weselu itd. Reżyser Oliver Frljić tekstem Krasickiego chciał dokonać
penetracji światopoglądowej świata, w którym żyjemy. Jan Klata (dyrektor
Teatru Starego w Krakowie) ocenzurował to przedstawienie prawdopodobnie
uznając, że zagraża to Teatrowi i jemu osobiście. Mimo tego, paradoksalnie Jan
Klata został przez nową władzę odwołany ze stanowiska dyrektora. Po spaleniu
kukły Żyda we Wrocławiu nie było negatywnej reakcji kościoła. Sprawca znalazł
się ostatecznie w więzieniu, ale nie było silnego protestu społeczeństwa
polskiego przeciw antysemityzmowi, co bardzo dziwi cudzoziemców.
Rezygnujemy z uzusu demokratycznego pozostając, jako społeczeństwo, przed
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telewizorami. To konformizm i oportunizm. Ale również środowiska kultury,
nauki, biznesu niestety też. Konsekwencje tego będziemy, jako społeczeństwo,
ponosić latami. M.in. również uchwalenia przez Sejm ustawy o IPN czy decyzji o
powołaniu instytucji państwowej, która ma promować ratowanie Żydów przez
Polaków w czasie II Wojny Światowej. Zaczyna domykać się system przemocy
państwowej. Nie ma już Państwa świeckiego. Polska stała się krajem
wyznaniowym. Kardynał Wyszyński obłożył Grotowskiego klątwą za
przedstawienie. Aksjologia chrześcijańska budująca przestrzeń publiczną budzi
pytanie, dlaczego pomijana jest cała kultura grecka, rzymska. Kościół nie ponosi
żadnej odpowiedzialności. Kiedy zachowywał przyzwoitość, teraz realizuje tylko
interesy Watykanu. Duchowość rozumiana jest nie, jako kultura i sztuka, ale jako
religia.

6. Danuta Waniek.
Przeprasza za spóźnienie spowodowane korkiem będącym rezultatem
zamknięcia Warszawie dwóch mostów przez Wisłę. Mówi o przyczynach
umacniania się wpływów Kościoła Rzymsko-katolickiego i klerykalizacji w
Polsce. Już po wyborach w 1989 roku okazało się, że wypracowanie nowego
świeckiego charakteru państwa nie będzie łatwe. Pojawiły się dwa ostre żądania
Kościoła katolickiego: (1) wprowadzenie religii do szkół i (2) zakaz przerywania
ciąży – wykluczające kompromis. Nawet dzisiaj obrona wartości wolnościowych i
liberalnych narażona jest na zarzut „ciągot do powrotu do komuny”. Religia do
szkół została wprowadzona niezgodnie z prawem. Przerywanie ciąży – zebrano
dostateczną liczbę podpisów pod wnioskiem o referendum. Nawet Tusk wziął po
latach ślub kościelny widząc w tym interes polityczny. W tym czasie papież Polak
ciążył nad rzeczywistością polska. Były ambasador Polski przy Watykanie
przytacza słowa Jana Pawła II (w książce), że wprawdzie Kwaśniewski wygrał
wybory, ale nie ma moralnego prawa, żeby rządzić. JPII nie miał szacunku dla
demokracji. W kampanie przeciwko Kwaśniewskiemu był zmobilizowany cały
kościół pod hasłem „najpierw konkordat a potem konstytucja”. Konstytucja
„przeszła na brzuchu”. Wtedy nie było świadomości, że konstytucja jest
najwyższym prawem. Dzisiaj jest inaczej. Marzy się nam pojawienie się
„zlaicyzowanych grup” w parlamencie, a godzimy się na to, że stosunki w Polsce
kształtują środowiska nieponoszącej odpowiedzialności.

7. Mirosław Woroniecki
Zadaje pytanie: Jak oceniana jest działalność Kościoła katolickiego w sprawach
publicznych?

8. Krzysztof Mieszkowski
Przypomina, że kardynał Nycz nawołuje do wpisania do konstytucji, że Polska
jest krajem katolickim, czyli de facto wyznaniowym. Pora zrezygnować z
konkordatu. Postulat państwa świeckiego musi być najważniejszy. Oligarcha
Rydzyk otrzymuje dotacje od Państwa, wicepremier Gliński odmawia tym, którzy
kojarzą się z państwem świeckim. Bojówka faszystowska była doskonale
zorganizowana i uniemożliwiała wystawienie przedstawienia w reżyserii Frljić’a.
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Golgota Piknik odwołane przedstawienie na festiwalu Malta. We Wrocławiu
wystawione przy protestach 1,5 tysiąca ludzi i 1,5 tysiąca osób wspierających. Jak
choroba kulturowa wdarła się w nasze dusze. Grotowski broniąc się przed
Wyszyńskim
(kardynałem)
powiedział
„wychowałem
się
kulturze
chrześcijańskiej i mam prawo do jej krytykowania”. Żyjemy w społeczeństwie
katolickim. W III RP od Mazowieckiego poprzez lewicę laicką, przywódcy
reprezentowali stanowisko kościelne, o czym pisze Kapuściński. Komorowski,
Kwaśniewski mówili ostatnio o swoich stosunkach z JPII, ale nie bronili Frljić’a.

9. Joanna Hańderek
Najważniejsze dwa czynniki: (1) edukacja i (2) społeczeństwo obywatelskie. W
szkole zaburzona jest proporcja miedzy biologia i innymi przedmiotami jak
fizyka, chemia a religią. Teraz katecheci będą mogli być wychowawcami. Szkoły
organizują pielgrzymki. Szkoła jest coraz bardzie „ideologiczna”. Faszyści i
nacjonaliści polscy wyszli z polskich szkół. Bo nie uczy się historii świata tylko
idei narodowo-nacjonalistycznych. Auschwitz dla licealistów to oglądanie
budynków, walizek i celi ojca Kolbego., rasisty, który wydawał wstrząsające
pisemko. „Ideobójsto” prowadzi do ludobójstwa. Moralna postawa Kolbego nie
kasuje jego historii – chęci „wykastrowania” Żydów. Protesty (liczebność)
uświadamiają nam, że brak jest postaw obywatelskich. To skutek braku etyki i
wychowania obywatelskiego. Brak reakcji (masowej) na palenie Żyda. Konieczna
inkluzja i program przeciwstawiania się takim gestom nienawiści. Sasiadka z
Ukrainy powinna dostać nasze wsparcie.

10.

Danuta Waniek

Odpowiada na pytanie jak się ma społeczeństwo w atmosferze dominacji
kościoła. Ostateczne wyniki głosowania – kobiety na wsi głosowały na PiS. Ksiądz
prof. Zieliński jest wstrząśnięty masowym wychodzenie z kościoła kobiet z
powodu zadawania im przez księży bardzo intymnych pytań. 300.000 osób
odchodzi rocznie z kościoła. Kosciół tłumaczy to emigracją. Nikt nie prowadzi
rzetelnych badań na ten temat. Księżą mówią, że wierzący powinni głosować na
PiS, bo jeśli nie to grzech (chyba ciężki). CBOS ogłosił wyniki badań, że większość
nie chce mieszania się kleru do polityki, ale w wyborach głosują na PiS.
Organizacje świeckie skupiają zbyt mała liczbę osób. Władza zmierza do
„katolickiego państwa narodu polskiego”. Ale na wsi już jest. Badania w
Małopolsce szkoła endecka. W Krakowie dyrektorka szkoły zabroniła
wywieszenia preambuły konstytucji. Klerowi najbardziej przeszkadza preambuła
Konstytucji. Powstał Lewicowy Komitet Obchodów 100lecia Odzyskania
Niepodległości. Bolesnym problemem jest grzech (pierworodny) lewicy w
kształtowaniu stosunków Państwo-Kościół. Kwaśniewski zapowiadał, że „tego
konkordatu nigdy nie podpisze.” Potem zmienił zdanie. By lo przecież wiadomo,
że konkordat poprowadzi lewice w niekorzystnym kierunku. Kiedy dowiedziała,
się, że Kwaśniewski jednak podpisze ten konkordat, odeszła z kancelarii
prezydenta. W 1997 roku wygrał endecki AWS, a klub Sojuszu Lewicy
Demokratycznej głosował jednogłośnie przeciw.
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11.

Bożena Przyłuska

O godzinie 11: 35 ogłasza, że wobec 20 minutowej „obsuwy”, rezygnujemy z
przerwy i przechodzimy do następnego punktu programu – Kongres Świeckości o
strategii dla świeckości. Referat wygłosi Mirosław Woroniecki.

III.) O liberalnej doktrynie, opozycji i partii rządzącej
Mirosław Woroniecki
Referat pt. – O liberalnej doktrynie, opozycji i partii rządzącej
LINK na stronie Kongresu Świeckości

http://kongresswieckosci.pl/2018/06/o-liberalnej-doktrynie-opozycji-i-partii-rzadzacej/

IV.) Dyskusja organizacji pro świeckich
1. Bożena Przyłuska przedstawia prezentację multimedialną, której głównym celem
jest pytanie skierowane do licznych organizacji obecnych na II Kongresie
Świeckości jak oceniają pomysły i czy są zainteresowane aktywnym
uczestnictwem w realizacji. Podstawowe tezy: (1) inicjatywa ustawodawcza w
zakresie państwa świeckiego na przełomie lato/jesień 2019 roku (2) mapa
organizacji generujących dochód Kościoła katolickiego (3) certyfikacja i
nagradzanie za krzewienie świeckości (szkoły, lekarze itd.) (4) debaty z
kandydatami w wyborach poczynając od samorządowych w tym roku i
parlamentarnych w przyszłym na temat ich stosunku do świeckiego państwa (np.
przepływy z budżetów samorządowych do instytucji związanych z Kościołem
katolickim) (5) wspólny hasztag #świckiepaństwo (6) wspólny zespół
dyskusyjno-roboczy. Zwraca się do przedstawicieli organizacji, które będą
wypowiadały się o odnoszenie się do tych sześciu propozycji. i

2. Elżbieta Malka - Polska Laicka
Przedstawiła główne cele Stowarzyszenia Polska laicka utworzonego przez
Krzysztofa Pieczyńskiego. Stowarzyszenie rozwija oddziały na terenie Polski.
Obserwują, że poważnym problemem jest pokolenie 30+, które było
katechizowane od przedszkola, i które ma zaskakująco bardzie „wyprane mózgi”
niż pokolenie 40latków.. Na przykładzie własnego syna – naciski od
najmłodszych lat na dziecko, żeby przekonało matke, żeby go ochrzciła, posyłała
na katechezę. Trzeba zauważyć, że nie ma propozycji, co w zamian dla osób
odchodzących z kościoła. Krzysztof Pieczyński jest obrzucany inwektywami w
rodzaju oszołom i sekciarz, ponieważ jako osoba znana publicznie, jako pierwszy,
publicznie skrytykował Kosciół katolicki. Ale po pierwsz musimy dogadać się
między sobą.

3. Tomasz Kalbarczyk – Fundacja Wolność Od Religii
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Zgoda, że trzeba zmienić akty prawne. Należy podjąć kwestie finansowania
kościołów, zasad funkcjonowania instytucji publicznych, przedszkoli, szkół,
szpitali, ośrodków opiekuńczych itd. Państwo pozostawia te sfery kościołom,
które monopolizują usługi opiekuńcze. Kwestia instytucji naukowo-badawczej
monitorującej świeckość i prowadzącej działalność naukowo-badawczą tak. Co
do zbierania podpisów powstaje pytanie czy mamy dostateczne siły. Platforma
dyskusyjno robocza – tak. Certyfikat świeckości – popierają Hasztag super
pomysł. Platforma dyskusyjno robocza – zgłasza akces.

4. Zbigniew Szczęsny – Stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna
Działa od 2013 a formalnie od 2015 roku od Dnia Ateismu z Janem Hartmanem w
roli Łyszczyńskiego. Organizują co roku Zlot Ateistów. Agenda ateistyczna za
pośrednictwem radia, Internetu oraz konkursu Ateista Roku. Stowarzyszenie nie
jest lewicowe. Boli ich podtrzymywanie „folwarcznej” kultury i utrwalanie w
świadomości społecznej wiodącej roli Kościoła katolickiego. Popierają :instytucję
badawczą jako think-thank’u, jako priorytet, a nie ukoronowanie strategii, nie
tylko certyfikaty ale promowanie świeckości.

5. Rafal Maszkowski – Świecka Polska
Przeczytał stanowisko przesłane na piśmie przez Zbigniewa Szetelę. Sprostował
nieprawdziwe informacje na temat ubytku dominikantes. Tłumaczenia Kościoła
katolickiego są nieprawdziwe, bo emigracja w ostatnich latach wyniosła 2
miliony ochrzczonych a emigracja 200-300 tysięcy. Odniósł się do propozycji
Kongresu Świeckości: Podmiot z udziałem organizacji – tak, zmiana przepisów
nie, zbieranie podpisów nie.

6. Adam Jasków – Stowarzyszenie Wszechnicy OświeceniowoRacjonalistycznej
Zmiany prawne tak, zmiana preambuły konstytucje – bez odwoływania się do
boga, zespół – właściwie to powinien być powołany przez Rzecznika Praw
Obywatelskich, bo wtedy wszyscy obywatele mogliby zgłaszać naruszenia
świeckości, certyfikaty, ale obrońcy demokracji, bo demokracja w Polsce jest
ułomna o charakterze wyznaniowym, propagowanie nauki jako monopolu na
opis rzeczywistości.

7. Joanna Hańderek – Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów,
PSR działa na terenie całego kraju. Podchodzą do słowa „racjonaliści” poważnie.
Organizują Dni Darwina, spotkania, panele nma temat świeckości, państwa,
demokracji, kim jest człowiek we Wrocławiu w Krakowie. Ważne jest
wspólnotowe, świeckie państwo. Jeśli organizacje będą działały wspólnie będą
lepiej słyszalne. Wspólnie to jest szalenie ważne. Wspólny język, wspólne cele i
wartości i znak dla obywateli, że jest zwarta grupa. Certyfikaty świeckości –
wsparcie dla szkół, szpitali, bo maja być otwarte dla każdego, lekarze niech nie
wyznają wiary tylko leczą. Próba wyjścia ochrzczonych z kościoła jest
problemem. Konieczne wsparcie, budowa wspólnego frontu.
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8. Grzegorz Roman – Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów,
Organizują i upowszechniają ceremonie humanistyczne, bo ludzi przyciąga do
kościoła ceremoniał. Szkolenia celebrantów w tym w udzielaniu ślubów parom
jednopłciowym. PSR to 13 lat historii. Promuje racjonalizm w każdym przejawie
życia. Bardzo ważny jest rozdział Państwa od Kościoła.

9. Fundacja Łyszczyńskiego – nieobecna.

Po kongresie wpłynął mail następującej treści: "Bardzo przepraszamy za
nieobecność, chcieliśmy być na Kongresie, potwierdzaliśmy i bardzo nam
przykro, że w ostatniej chwili okoliczności nam to uniemożliwiły. Jeszcze raz
przepraszamy. Dziękujemy za zaproszenie do prac, chętnie weźmiemy w nich
udział. Serdecznie Pozdrawiamy, Nina i Marek"

10.

Anna Łabus – Towarzystwo Kultury Świeckiej/Res Humana

Członkowie TKŚ dopiero teraz postanowili oprócz wydawania periodyku (5 razy
do roku) Res Humana zaistnieć w Interneci i przedstawić swoje cele.

11.

Marek Lisiński – Fundacja Nie Lękajcie Się.

Od 2013 r starają się o pomoc i powołanie Komisji do spraw Zbadania Zbrodni na
Dzieciach. Niestety nie ma poparcia społecznego np. brak udziału społeczeństwa
w demonstracjach. Zło szerzy się wszędzie a księża sa poza wszelka kontrolą.
Szerzą się w Polsce egzorcyzmy.
Po kongresie wpłynęło stanowisko FNLS:
Domagamy się:
1. Zniesienia przedawnień w stosunku do zbrodni pedofili w procesach karnych, jak i
cywilnych.
2. Utworzenia komisji złożonej z pokrzywdzonych, fachowców (psychologów,
prawników) pod patronatem osoby godnej zaufania, która będzie moderowała pracę
komisji nad sprawami związanymi z zbrodniami kościoła na dzieciach .
3. Przyznania zadośćuczynień ofiarom.
4. Stanowczych działań prokuratury w pozyskiwaniu akt sprawców od biskupów,
którym podlegają sprawcy.
5. Niezwłocznego ujawnienia, ile postępowań toczy się i toczyło się w ostatniej
dekadzie w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych w związku z wykorzystaniem
nieletnich przez osoby duchowne i co się dzieje ze sprawcami. Ilu z nich wydalono ze
stanu duchownego.

12.

Andrzej Wendrychowicz – Portal Etyka w Szkole

Kiedy rozpoczynali etyka była w 300 szkołach w Polsce, w 2017 r. szkół było
4.000. Na portalu nauczyciele maja ogromny zasób wiedzy i gotowych
materiałów. Portal popiera wszystkie postulaty Kongresu Świeckości. Największy
niepokój budzi stosunek Kościoła katolickiego do nacjonalizmu i faszyzmu. Jest
miły kościołowi gdyż demonstrujący narodowcy idą pod hasłem „My chcemy
Boga”, czy Polska Katolicka nie laicka” Kuriozalne są wypowiedzi hierarchów
kościoła katolickiego np. arcybiskupa Gądeckiego, że hasła takie jak Biała
Europa” mogły być prowokacją.
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13.
Andrzej Dominiczak – Polskie Towarzystwo
Humanistyczne
Badania pokazują, 70% społeczeństwa opowiada się przeciwko finansowania
Kościoła katolickiego ze środków publicznych, ale ludzie, na co dzień, nie myślą o
tym. Odpowiadając na propozycje Kongresu świeckości: projekty ustaw o
państwie świeckim – tak; powinny być tak sformułuje, żeby nie obrażały
wierzących, ale są krytyczni wobec kościoła, dla większości pojęcie wolności to
abstrakcja, natomiast prawa człowieka bardzo ważne; zniesienie art. 196
kodeksu karnego i penalizacji obrazy uczuć religijnych, zamiast ustawy o
świeckości państwa, przepisy przeciw finansowaniu kościoła, ale bez otwartego
ataku na „samych siebie”.

14.
Adam Jaśków – wykorzystuje 60 sekund, które ma jeszcze
do dyspozycji
Zaprasza na Marsz Ateistów, który, jak co roku odbędzie się w Krakowie. Co roku,
już po raz 10, zastanawiają się czy to już ostatni ze względu na coraz gorszą
frekwencje. Prawa człowieka są najważniejsze.

15.

Monika Rosa - posłanka z list Partii Nowoczesna

Otwarcie Sejmu na świecka szkołę; edukacja obywatelska w małych
miejscowościach; odrzucić narzucona narracje np. o zabijaniu dzieci
nienarodzonych; sprawdzać kandydatów w wyborach samorządowych;
manifestować poglądy chodząc na przykład do teatru na spektakle „zakazane”
przez rządzących czy kościół

V.)Przerwa obiadowa od godz. 13: 30 do 14:30
VI.) Dyskusja ugrupowań politycznych oraz organizacji i inicjatyw
obywatelskich
1. Joanna Senyszyn – Sojusz Lewicy Demokratycznej
Słusznie uważamy, że finasowanie (Kościoła) jest bardzo ważne. Może trzeba
zabrać kościołowi majątek oddany Kościołowi z naruszaniem prawa. Krótkie
nowelizacje pozwoliłyby łatwiej zmobilizować społeczeństwo do zbierania
podpisów. Kościół powinien płacić podatki niezależnie od tego, na co przeznacza
(wpływy), ponieważ niepłacenie podatków jest nieuczciwą konkurencją.
Wszystkie punkty się podobają. Jedyna wątpliwość dotyczy zbierania podpisów.
Katoprawica zbiera kilkaset tysięcy podpisów pod zaostrzeniem prawa
antyaborcyjnego, ale pod prostymi nowelizacjami, polegającymi na wykreśleniu
jakiś słów.

2. Mirosław Woroniecki - Kongres Świeckości
Kieruje komentarz do Joanny Senyszyn. Słuszne uwagi, ale trzeba pamiętać o art.
27. Konkordatu każde sprawy nowe lub wymagające nowych rozwiązań będą
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regulowane między rządem polskim a Episkopatem. Wszelkie sprawy nowe będą
regulowane.

3. Joanna Senyszyn – Sojusz Lewicy Demokratycznej
Odpowiada Mirosławowi Woronieckiemu. Tak, ale wykaz świąt kościelnych
powinien być uzgadniany, nawet nie z Episkopatem, ale z Watykanem, a jednak
nie został uzgodnienia.

4. Monika Szymańska i Michał Mierzwa – Partia Razem
Monika Szymańska; członkini Koła Świeckie Państwo. Patria Razem podpisała
Manifest I Kongresu Świeckości, ponieważ zgadza się ze wszystkimi zawartymi w
nim postulatami. Drugie stanowisko Partii Razem dotyczy nadużyć seksualnych
w Kościele katolickim i innych związkach zawodowych przedstawione na
konferencji dot. pedofilii w kościele zorganizowanej w Sejmie. Ponadto Koło
wypracowuje formułę propagowania świeckości. Uważamy, że o świeckie
państwo należy walczyć na poziomie samorządowym, w związku z czym partia
ma założenia programowe na wybory samorządowe.
Michał Mierzwa; Trzeba wypowiedzieć Konkordat, zmienić Konstytucję, ale
najpierw poskromić samorządowców, żeby nie zapraszali na uroczystości
biskupów na uroczystości lokalne, spowodowanie, żeby nie były podejmowane
decyzje motywowane naprotechnologie a nie in vitro, w Wołominie starostwo
wprowadziło do regulaminu szpitala całkowity zakaz aborcji (na szczęście
uchylony przez wojewodę). Stosunek do postulatów do większości pozytywnie, w
tym do zbiórki podpisów, rozmawiać z ludźmi, deklarujemy zaangażowanie w te
pracę; co budzi wątpliwości to certyfikacja, bo to może stygmatyzować. Raczej
pomoc prawna w przypadku dyskryminowania, wyrzucenie z pracy.

5. Tadeusz Nowak – Partia Zielonych
Dlaczego Partia Zielonych popiera świeckość państwa i chce współpracować z
innymi organizacjami. Bo opowiada się za państwem opiekuńczym, jest wszędzie
tam gdzie występować przeciwko dyskryminacji, nacjonalizmowi i ksenofobii i
poszanowania poglądów. Przedstawia ocenę uprzywilejowanej sytuacji
formalno-prawnej i faktycznej Kościoła katolickiego w Polsce. Deklaruje, że
Zieloni włączą się w inicjatywę ustawodawczą oraz wydeleguje przedstawicieli
do zespołu wspólnego. Wypowiedź przerwana przez kontrolującego ustalone 6
minut czasu wypowiedzi Darka Kedziorę z powodu przekroczenia czasu.

6. Bożena Przyłuska – Kongres Świeckości
Ponownie zwraca się do przedstawicieli organizacji zabierających głos, by
odnosili się do propozycji Kongresu Świeckości i odpowiedź na pytania czy
zgadzamy się co do charakteru działać wspólnie, zbierać dowody naruszania
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prawa przez Kościół, czy popieracie inicjatywę ustawodawcza wspólnie, czy
chcemy stworzyć zespół dyskusyjno-roboczy (grupę Facebookowa). Wszyscy
zgadzamy się, że chcemy świeckiego państwa, skupmy się na tym co chcemy
razem robić.

7. Paulina Piechna-Więckiewicz – Inicjatywa Polska

Debaty z kandydatami do samorządu – bardzo ważne, żeby określali się, jako
zwolennicy świeckiego państwa i nie chodzi tylko o bezpośrednie finansowania
instytucji religijnych, ale pieniądze, które idą z samorządu „bokiem”, wspólny
hasztag #świeckiepaństwo jest tak naturalny, że użyła go jeszcze przed
Kongresem; należy nagradzać za świeckość, mapa organizacji generujących
dochód Kościoła tak, inicjatywa ustawodawcza w 2019 za późno– chcielibyśmy
jeszcze w tym roku; wspólny zespół dyskusyjno-roboczy tak. Dodatkowo to, co
zgłosiła Partia Razem – walka z pedofilia w Kościele i rozliczenie winnych.
Bożena Przyłuska prosi Pauline Piechnę Więckiewicz o przykłady czerpania
pełnymi garściami przez organizacje kościelne z budżetu samorządowego.
Paulina Piechna-Więckiewicz – np. stypendia sportowe i JPII, w szkołach
szerzenie dzieł JPII – kilka milionów, finasowanie Światowych Dni Młodzieży w
Krakowie – 6 mln. w tym 1 mln. kolacje spotkania itd. zamiast jednego żłobka za 6
mln. zł.
Pytanie z sali z sali Pauliny Piechna-Więckiewicz – niesłyszalne.
Bożena Przyłuska powtarza do mikrofonu - pytanie Zbigniewa Szczęsnego
przekazywanie majątku przez samorząd Kościołowi.
Paulina Piechna-Więckiewicz uważa, ze należy „ucywilizować” przekazywanie
majątku nie tylko Kościołowi, ale również NGS-om i innym podmiotom.

8. Katarzyna Kądziela – Inicjatywa Feministyczna
Komentuje pierwszy panel. Do posła Krzysztof Mieszkowskiemu, że
społeczeństwo obywatelskie nie próbuje bronić progresywnej kultury takich jak
Klątwa, to zarzut „kula w płot”. To zawiodła nas polska inteligencja i naukowcy.
To prof. Henryk Samsonowicz wprowadził religie do szkół. Instytucje kultury nas
nie popierają (tylko teatr Powszechny pozwolił na zbieranie podpisów pod
projektem ustawy Ratujmy Kobiety), inne instytucje kultury odmówiły. To co
powiedziała Danuta Waniek, że odeszła z kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego,
a miesiąc temu z radością witała go jako przewodniczego Komitetu Obchodów
100lecia Odzyskania Niepodległości. Co do postulatów Kongresu Świeckości to je
popiera i deklaruje, ze Inicjatywa Feministyczna włączy się w przygotowanie
ustawy „konstytucji świeckości” i zbieranie podpisów, ale lepiej jest dokonywać
małych zmian w istniejących przepisach. Zawiódł ją Janusz Palikot nie próbując
zdjąć ani jednego krzyża. Symbole religijne powinny zniknąć ze wszystkich
instytucji publicznych. Wypowiedź przerwana przez kontrolującego ustalone 6
minut czasu wypowiedzi Darka Kedziorę z powodu przekroczenia czasu.

9. Max Bojarski – Partia Wolność i Równość
Odczytał list Piotra Musiała – przewodniczącego Partii Wolność i Równość.
Popiera postulaty przedstawione przed Kongresem Świeckości przez Bożennę
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Przyłuską. W szczególności cztery: (1) likwidacja uprzywilejowania finansowego
Kościoła katolickiego (2) uznanie jedynym źródłem finansowania Kościoła
katolickiego i innych związków wyznaniowych powinien być dobrowolny
podatek kościelny (3) wyprowadzenie religii ze szkół publicznych, finansowanie
przez instytucje wyznaniowe (4) zakaz eksponowania symboli religijnych w
przestrzeni publicznej.

10.
Arkadiusz Kasznia - Socjaldemokracja Polska
(wiceprzewodniczący)
Odpowiedź na trzy pytania kluczowe – są tak oczywiste, że trzy razy tak.
Inicjatywa ustawodawcza trzeba kierować się roztropnością i taktyka. Nie należy
kierować w tej kadencji Sejmu. Lato/jesień 2019 złożyć żeby to była pierwsza
rzecz, która parlament powinien się zająć. Mapa organizacji generujących dochód
to jest proste do uchwycenia bo radni i organizacje watchdog-owe mają wgląd do
budżetu samorządowego. Gorzej jest z uzyskaniem informacji transferów dot.
Budżetu Państwa do różnych organizacji. Certyfikacja może stygmatyzować,
faktycznie za nagradzanie tych, którzy przestrzegają konstytucję. Pozostałe
punkty oczywiste, przychylają się. Powinien być osobny zespół ds. ujawnianie
pedofilii w Kościele katolickim. Może na wzór inicjatywy #metoo należałoby
zorganizować akcje ujawniająca pedofilie. Wypowiedź przerwana przez
kontrolującego ustalone 6 minut czasu wypowiedzi Darka Kedziorę z powodu
przekroczenia czasu

11.

Tadeusz Jakszewski – Obywatele RP

Trzeci punkt nie zadeklaruje udział grupie bez deklaracji, ponieważ są
organizacją demokratyczną i muszą w demokratyczny sposób przegłosować.
Pozostałe tak. Ale trzeba zastanowić się nad sposobami. Sądy rejonowy i
okręgowy w Warszawie orzekają zgodnie z Konstytucja. Można by spróbować
ściągania krzyży narażając się na procesy. Już dwa takie procesy wygrali. Udałoby
się nagłośnić to, co chcemy zrobić w mediach. Co do optymizmu dot. wyborów
zwraca uwagę, że 27 lat pokazuje, że wszystkie partie polityczne mają gdzieś
świeckość państwa. I nic się nie zmieni dopóki nie zostanie zmieniony
paradygmat prowadzenia Polityki w Polsce. Nie da się tego zrobić bez nacisku
organizacji pozaparlamentarnych.

12.

Bożena Przyłuska – Kongres Świeckości

Mniej więcej Połowa organizacji obecnych na sali to organizacje kobiece. Polska
stanie się świecka, gdy nie obudzą się kobiety i obalą patriarchat.

13.

Magdalena Kondratowicz - Ogólnopolski Strajk Kobiet

Akcja zdejmowania krzyży super pomysł. Akcja nocna w Poznaniu z zawieszanie
wieszaków na kościołach to jest droga do dotarcia do ludzi. Kościół oprócz tego,
że okrada Państwo, czyli nasz wszystkich najbardziej opresyjny jest najbardziej
wobec kobiet. Nasze spotkanie to bańka informacyjna. Wątpi, aby kolejna
większość sejmowa coś zmieni. Jest za konkretnymi działaniami. Zbieranie
podpisów to strata, czasu, energii i pieniędzy, bo jak zbieramy podpisy to się
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tylko na tym skupiamy, spieszymy, żeby jak najszybciej zapełnić listy Ale stolik na
ulicy, ulotki, rozmowa z ludźmi to ma sens..

14.

Bożena Przyłuska – Kongres Świeckości

Jej macierzysta organizacja Warszawski Strajk Kobiet robi podobne rzeczy, co w
Poznaniu, zbliżają się do kościołów. Dotykamy klamki, głaszczemy drzwi i to jest
zauważane. Przesuwamy granice i nasza odwagę. Zbiórka podpisów – harowała
przy zbieraniu podpisów przy świeckiej szkole z nadzieja na wielka zmianę.
Zbiórka podpisów ma wielki sens, podpisy leża w Sejmie i przejdą na następną
kadencje. Sondaże, podobnie jak przy akcji Ratujmy Kobiety zmieniały się
radykalnie. Poparcie wzrosło wielokrotnie. To wywołuje debatę publiczna.

15.

Anna Prus – Warszawski Strajk Kobiet

Wychodzenie do ludzi jest zachowawcze. Katoliczki zostawiają ulotki w
kościołach, do których chodzą. To jest akcja informacyjna. Zorganizowały
urodziny Tadeusza Rydzyka. Manifa Toruń potwierdzi. Spotkania polityków PiS
odbywają się w salach parafialnych, na które starają się chodzić. Certyfikacja
świeckości jest dyskusyjna. Nie powinno się posyłać „pocałunku śmierci” np.
aptekom sprzedającym środki antykoncepcyjne w małych miejscowościach.
Powinniśmy ganić tych, którzy tego nie robią. Rozmowy z kandydatami w
wyborach samorządowych są za Chcemy zapytać wykładowców uczelni
medycznych np. z UKSW, w którym proceduje się utworzenie Collegium
Medicum, mających szkolić pielęgniarki i lekarzy, którzy z nich stosują klauzulę
sumienia. Istnieje zagrożenie, że ideologia katolicka może w szkołach
medycznych mieszać się z wiedza medyczną. Jako organizacja o silnym rysie
antyfaszystowskim sprzeciwiamy się współpracy kościoła z Młodzieżą
Wszechpolską czy ONR, błogosławieństwom i jawnym poparciem. Podczas
protestu osób z niepełnosprawnościami, ludzie uświadomili sobie paradoks, jak
silnie broni się zarodków a nie udziela pomocy niepełnosprawnym

16.

Agata Kobylińska Dziewuchy Dziewuchom

W końcu cos zrobimy, bo mnóstwo kobiet i mężczyzn obudziło się. Dzięki
zbieraniu podwoiliśmy liczbę zwolenników liberalizacji przepisów
antyaborcyjnych. Dlatego wezmą udział w zbieraniu podpisów. Przyłączą się do
pracy zespołu roboczego. Udział rozpowszechnianiu wszystkich treści (metoda
na trolla wchodzenie do kościoła bez logo) takich jak nie chcic dzieci, nie posyłać
na komunie, nie barć ślubów kościelnych i pogrzebów. Widzi zmianę
światopoglądu w swoim najbliższym otoczeniu (np. rezygnacja z pójścia do
kościoła ze święconką). Bardzo ważne jest sieciowanie” z innymi organizacjami.
Domaganie się publikacji prawdziwych danych o liczbie praktykujących
wierzących, walka z pedofilia, dosyć hipokryzją i przemocą w ośrodkach opieki
wobec osób dorosłych, kluczowym tematem jest świeckość również w wyborach
samorządowych) edukacja seksualna jest w Łodzi finansowana przez organizacje
kościelne, mówiące bzdety. Potrzebne dziennikarstwo śledcze powinno być
wspierane (np. w przypadku procesów). Musimy myśleć pozytywnie!
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17.
Liliana Religa Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania
Rodziny
Świeckie państwo jest podstawą walki o prawa kobiet, seksualne i
reprodukcyjne; będziemy wspierać inicjatywę ustawodawcza ma również
znaczenie edukacyjne i podnoszenia świadomości (społecznej) do rozmowy i
budowania zaplecza, więcej manifestacji pod kościołami i kuriami; niezbędne jest
osłabianie organizacji wspieranych przez Watykan, działających
międzynarodowo jak Ordo Iuris, które jest potężne i usieciowione, pchające się w
aborcje, klauzule sumienia (mają być rozszerzone np. na diagnostów
medycznych, co może zagrozić badaniom prenatalnym); Ordo Iuris ma świetne
wejścia do Ministerstwa Edukacji, zmienia podstawę programową przygotowanie
do życia w rodzinie, zwalcza treści nie hetero normatywne, szkaluje organizacje
świeckie, które zajmują się prawami człowieka i antydyskryminacyjną.
Organizacje, które podpisały manifest Kongresu Świeckości powinny nagłaśniać
działania podejmowane przez inne organizacje. Wielka Koalicja za Wolnością i
Wyborem prawdopodobnie będzie więcej mówi o Ordo Iuris, co robi jak działa,
jak jest finansowana. Chętnie przystąpią do grupy roboczej.

18.

Ryszard Kirkało – Fundacja Wolni i Równi

Zgadzamy się ze wszystkimi propozycjami (KŚ) z wyjątkiem terminu inicjatywy
ustawodawczej, w tym roku a nie w przyszłym bo w nie będzie już na to czasu.

19.
Dorota Łoboda – Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji
[obecnie Fundacja Rodzice Mają Głos}
Podpisują się pod wszystkimi postulatami świeckiej szkoły, edukacji
równościowej, seksualnej jak i antydyskryminacyjnymi. Występują do
Ministerstwa [Edukacji] w trybie informacji publicznej, na jakich zasadach Ordo
Iuris ma wpływ na podstawę programowa i nagłaśniają słynny raport, Chrońmy
Dzieci, który nie jest żadnym raportem, robi wielka szkodę, zastrasza dyrekcje
szkół. Rodzice maja prawo żądania, aby do szkoły została zaproszona organizacja
pozarządowa. Gwarantuje to Ustawa Oświatowa. Do rodziców kierują, apel, żeby
korzystali ze swoich praw. Sprzeciwiali się organizowaniu mszy w czasie lekcji
(żadna ustawa o tym nie mówi i nie daje takiego prawa szkole ani Kościołowi);
rozesłali do szkół wkład do programu edukacyjno-wychowawczego, który
zawierał wytyczne do przeprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej, która
została wycofana z programu, ale może być wprowadzona przez nas rodziców.
Certyfikaty w szkole raczej nie wypalą i mogą być pocałunkiem śmierci dla tych
szkół. Raczej trzeba prowadzić działalność informacyjną. Będziemy wspierać
samorządowców, którzy będą podpisywać się pod tymi postulatami, bo w
samorządach są na działalność antydyskryminacyjna i równościową oraż
świeckiej szkoły są pieniądze. Mamy doświadczenie w zbieraniu podpisów wiec
się włączą. Początkowo 60% społeczeństwa było za reformą edukacji a po akcji
zbierania podpisów 60% jest przeciwko. Wychodzenie na ulice i bezpośrednie
tłumaczenie, o co nam chodzi ma sens.
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20.

Daniel Wróblewski – Odnowa

21.

Stowarzyszenie Stop Stereotypom (reprezentant nieobecny)

Organizacja ludzi aktywnych na ulicy, niedeklarujących swoich poglądów, ale
wspierających świeckość państwa. Mogą wesprzeć Kongres świeckości głównie w
aktywności ulicznej, popierają w szczególności w trzech ostatnich punktach:
debaty z kandydatami w wyborach samorządowych, wspólny hasztag
#świeckiepaństwo, wspólny zespół dyskusyjno-roboczy.

22.

Oksana Litwinienko – Nie Tylko Matka Polka [oraz Manifa
Toruńska]

Wesoła impreza w Toruniu – imieniny Tadeusza Rydzyka z liczna obecności osób
z całej Polski doczekała się zawiadomienia do prokuratury. Oczekują na
wezwanie na Policje. Problem to brak prawników. Inicjatywa ustawodawcza, dla
uświadomienia społeczeństwa, zbieranie podpisów i zetkniecie z rzeczywistością,
co uświadomiła sobie zbierając podpisy pod inicjatywami Ratujmy Kobiety i Stop
Reformie Edukacji. Dochody Kościoła – tak, trzeba. Certyfikaty są wątpliwości.
Nagradzać za to, co powinno być normą, ze ktoś nie zabija, nie kradnie, nie jest
pedofilem to przesada. Debaty z przedstawicielami do samorządu – tak. Ludzie
świadomi, myślący, ateistycznie powinni wchodzić do rad rodziców w szkole
(żeby „patrioci” reprezentujący poglądy „Bóg Honor-Ojczyzna”, Młodzież
Wszechpolska, nie wchodzili do szkoły. Zamiast tego radna przeprowadziła lekcje
ekologiczna. Wspólny hasztag tak. Nie tylko Polacy i Polki potrzebują świeckiego
państwa. Korzystajmy z doświadczeń cudzoziemców, nieobciążonych jak bacie
Polki. Stypendia dla zdolnych uczniów liczyły się wyniki w przedmiotach
matematycznych i przyrodniczych. Teraz nagradzane sukcesy z religii, pt. mój
różaniec dla Panny Marii zamiast w fizyce. Musi być kontrola na każdym
poziomie w szkole w samorządzie.

23.

Robert Fert - Narodowa Apostazja

Kasia Knapik jest „frontmenką” tej młodej organizacji. Celem jest pomoc osobom,
które napotykają problemy z wypisaniem się z Kościoła. Chcemy dokumentować
w mediach przypadki apostazji. Otwarci na interakcje z innymi organizacjami.
Działają na Facebooku i Twitterze. [Nie odniósł się do propozycji KŚ].

24.

Bożena Przyłuska – Kongres Świeckości

Skomentowała wspomniane przez Roberta Ferta media społecznościowe (FB),
gdzie powstają grupy, czasem dla żartu, które skupiają tysiące osób. Narodowa
Apostazja generuje tysiące fanów. Zgrupowanie wszystkich organizacji w jednym
kociołku umożliwi propagowanie treści i budowanie „zasiegów”, co ma później
przełożenie na rzeczywistość, a nie jest tylko faktem medialnym.

25.
Piotr Figiel – Fundacja Nowe Spojrzenie [Błękitna
Chusteczka – blog kolejowy]

Jedyna organizacja opiekująca się osobami niepełnosprawnymi (z
niepełnosprawnością ze wzrokiem). Prowadzi blog kolejowy Błękitna
Chusteczka. Środowisko bardzo sklerykalizowane. Kościół zmierza w kierunku
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chorwackim. Przechrzczenia. Podziękowania dla Piotra Szumlewicza za książkę
„Ojciec nieświęty” i za obalanie mitu przez Pawła Nowaka akcją internetową „JPII
GMD”. Protest osób niepełnosprawnych obnażył hipokryzje Kościoła katolickiego.
Powinniśmy się zogniskować na liberalizacji prawa antyaborcyjnego. Należy
stworzyć listę lekarzy, którzy podpisali klauzule sumienia. Co do postulatów:
zaangażują się w prace wspólnego zespołu, wspólny hasztag tak, liberalizacja
prawa antyaborcyjnego tak, natomiast certyfikaty nie, bo to jest „pocałunek
śmierci”.

VII.) Przerwa
VIII.) Wolne głosy z sali – dyskusja ogólna
1. Mirosław Woroniecki –
Zaprasza na salę do dyskusji, do której zapisało się 5 osób.

2. Karolina Woźniak
Na sali jest bardzo mało młodych ludzi. Chyba nie ma organizacji studenckich. Czy
jest plan na młodzież. Ogromna praca edukacyjna Konieczne jest mówienie kanałami
i językiem zrozumiałym dla młodzieży.

3. Bożena Przyłuska – Kongres Świeckości
Niech się Alan (Wysocki – Inicjatywa Polska) wypowie się zwłaszcza, że
zorganizował Kongres Świeckości Młodych. Młodzi się uruchamiają się, gdy
władza naciśnie na odcisk.

4. Piotr Pawłowski Gdańsk
Musiał wcześniej wyjść.

5. Alan Wysocki – Inicjatywa Polska

Co wy w wieku 16-17 lat robiliście w ramach działalności politycznej? Młodzież
chodzi na paradzie równości, Szumana (częściowo ze szkołami), strajki kobiet. W
gimnazjum zdjął krzyże, i w liceum przeniósł lekcje na ostatnia godzinę. Młodzi
angażują się gdy ich to dotyczy. Jest niedziela i młodzi spędzają pewnie czas
inaczej niż na kongresie.

6. Anna Prus – Warszawski Strajk Kobiet
Aktualnie część młodych aktywnych w tej chwili okupuje Uniwersytet
warszawski. Młodzi interesują się, ale robią to w innej formule w inny sposób.

7. Bożena Przyłuska – Kongres Świeckości
Temat świeckiego państwa jest trudny, szczególnie dla młodych ludzi. Jak matka
walczyła o etykę w szkole, a o kanałach, którymi płyną pieniądze do kościoła
dowiedziała się w tym tygodniu tylko dlatego, że prof. Borecki na prośbę posła
Protasiewicza z SLD, który złożył petycję za pośrednictwem Sejmu, bo to są
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informacje niejawne. Skąd młodzież ma o tym wiedzieć. To jest nasza praca, żeby
ujawniać przepływy milionowych kwot.

8. Anna Małgorzata Dul z Warszawy
Feministka z partii Zieloni. Jeśli naukówka i naukowiec, pisarka czy pisarze,
piosenkarze itd. powinni swobodnie tworzyć. Jeśli nie będą tego mogli robić to
będzie źle.

9. Dorota Zimińska – Fundacja Wolność od Religii.
Chciałaby żeby think tank odpowiedział, co to jest świeckie państwo, jak to
mierzyć, a w trzeciej kolejności, jakimi drogami będzie się do tego dochodzić.
Potrzeba więcej zespołów niż jeden. Największa kontrowersja z inicjatywa
ustawodawcza, czy w tym roku zbierać podpisy. Wybory samorządowe – Kongres
Świeckości mógłby sformułować 3-5 pytań do kandydatów i promować te
pytania wszędzie czy to we wspólnym zespole roboczym, czy w komunikacji
Facebookowej, (zapisuje się ma pewne doświadczenia). Zmiana konstytucji i
determinacja prezydenta Dudy zapisania państwa wyznaniowego. Dlatego
Fundacja Wolność od Religii ma pewne plany na jesień tego roku. Środowisko
„bezwyznaniowe” samo nie wygra świeckiego państwa. Jeśli tylko 23%
uczestniczy i wyznaje doktrynę katolicka to należy adresować działania do
większości, która deklaruje się, jako wierzący i wierzą w dogmaty tego Kościoła, a
większość nie podziela tej doktryny. Fundacja Wolność od Religii zamierza
sprawdzić, jakie poparcie zdobędzie postulat wśród rodziców wierzących
ograniczenia religii i etyki do jednej godziny. Powinniśmy przestać nazywać te
osoby konformistami jeśli chcemy je pozyskać.

10.

Bożena Przyłuska – Kongres Świeckości

Think Tanki same się nie zrobią. Facebookowy kontakt to jedyny pomysł na
komunikacje i wspieranie się. Thin Tank powinien być osadzony w administracji
rządowej. Nie uzyskaliśmy finasowania z Fundacji Batorego. Czy wśród nas są
prawdziwi zwolennicy świeckiego państwa gotowi siedzieć tu do wieczora? Sala
była pełna, a teraz jest nas połowa, czyli połowa już wymiękła. Samo się nic nie
zrobi. Musimy po poierwsze popracować nad sobą.

11.

Oksana Litwinienko – Nie Tylko Matka Polka [oraz Manifa
Toruńska]

Odnosi się do słów Bożeny Przyłuskiej, że najpierw musimy nad sobą
popracować. Nawet członkowie organizacji ateistycznych sami posyłają dzieci na
religie, bo tak jest dla dzieci bezpieczniej. To jest niezrozumiałe. Z Polski Laickiej
wysyłają dzieci do bierzmowania.

12.

Joanna Zaręba

Przez pierwsze godziny udało się nam ustalić, że mamy problem z Kościołem.
Omawiamy tu wszystko, mówiąc językiem korporacyjnym top-down, czyli o
ustawodawstwie, o organizacjach, o podatkach a nie adresujemy do
Kowalskiego. Mało wie na temat finansów, nie proponujemy mu nic w zamian bo
tego tez nie adresujemy, Jeśli Kowalski jest wierzący, ale nie chodzi do Kościoła,
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jest niewierzący, ale chodzi do kościoła, i ogólnie myśli o tym co będzie jeśli
umrze, jeżeli wierzy w połowę dogmatów, albo ochrzcił dziecko, albo posłał do
komunii, bo dziecko chciało dostać rower na komunie. Ale tu wielokrotnie
nazywamy takich ludzi patologia. My stanowiący 10%b usiłujemy
dyskryminować 90%, co nikomu się nie uda. Co mamy do zaoferowania
Kowalskiemu w ramach świeckiego państwa?

13.

Kuba Rewski – Partia Zieloni

Jeśli uważamy, że jest nas mało to przypomina, że Jezus zaczynał w 12 osób. Jest
propozycja utworzenia jednego zespołu dyskusyjno-roboczego, a powinny być
utworzone trzy (3) zajmujące się zagadnieniami punktowo: pierwszy mapa
organizacji generujących dochód Kościoła katolickiego (śledczo dochodzeniowy,
o specjalnych kwalifikacjach), przygotowanie propozycji legislacyjnych, ale
zgodnie z propozycja pani Senyszyn dwutorowo, drobne zmiany w istniejącym
prawie i duży projekt, ale już na te czasy, gdy Zieloni utworzą rząd. Trzeci zespól
do akcji bezpośredniej- media społecznościowe, wydarzenia, pikiety itd.

14.

Tadeusz Zakrzewski – Obywatele RP

W jakim celu chcemy robić inicjatywę ustawodawcza. Jeśli nawet w nowej
kadencji pojawi się 30 posłów przychylnych, to i tak niczego nie zwojujemy.
Organizacji pozarządowych nikt nie słucha. Jesteśmy w bańce informacyjnej. Czy
jesteśmy w stanie się zorganizować, żeby wygrać w wyborach?

15.

Iwona Wyszogrodzka – Obywatele RP

Przemocowy język kierowany do osób wierzących nas wyklucza. Możemy w
„bańkach”, w których żyjemy robić piękne akcje, ale jeśli chcemy cokolwiek zmieć
to musimy to zrobić to rękami katolików. Fajne są akcje jak spektakularnie
podpisać wyjście z Kościoła albo co sama zrobiła, zawiesić tęczowa flagę na
Episkopacie, ale tym nie zmienimy świadomości większości konstytucyjnej, czyli
ludzi, którzy chodzą do kościoła, nawet tylko dwa razy w roku, posyłają dzieci na
komunie, oni sami muszą zrozumieć, ze rozdział Państwa i Kościoła jest im
potrzebny, ze Kościół jaki jest za bardzo wpływa na Państwo, jeśli instytucje
publiczne są „parchate” to trzeba, żeby to poprawiła większość. Chodzi o to, żeby
większość Polaków, którzy pójdą głosować dokonali takie wyboru. Cała
działalność powinna być nakierowana na to, jak nawiązać i utrzymać kontakt z
naszymi znajomymi i środowiskami opiniotwórczymi wśród katolików.

16.

Monika Przyborowska – Kongres Świeckości

Zabiera głos, jako przedsiębiorca na temat postulatu certyfikatów świeckości,
który jako jedyny wzbudził takie kontrowersje, i że byłoby to stygmatyzujące.
Jeśli zwolennicy świeckiego państwa, bojownicy o świeckie państwo będą
powtarzali takie rzeczy, które pójdzie w świat, to nigdy z tej sytuacji nie
wyjdziemy. Dla jej firmy to byłoby wyróżnienie. Powinniśmy stworzyć atmosferę,
że jest to coś pozytywnego.

Protokół
z II Kongresu Świeckości, który odbył się dnia 10 czerwca 2018 roku w Warszawie przy ul. Jasnej 1

S t r o n a | 18

17.

Darek Kędziora – Koalicja Ateistyczna

18.

Bożena Przyłuska – Kongres Świeckości

To mnie zaskoczyło, że tu, na Kongresie Świeckości, nagrody za propagowanie
świeckości mogą być dla kogokolwiek przeszkodą
Osoby, które wypowiadały się negatywnie np. Dorota Łoboda, czy Michał
Mierzwa, mieli na myśli państwowe szkolnictwo. Rzeczywiście samobójem dla
dyrekcji szkoły chwalenie się tym, że nie ma krzyży w szkole. Edukacja, oświata
to także sektor prywatny. Jeśli mielibyśmy stworzyć alternatywę dla szkolnictwa
publicznego, które jest sklerykalizowane, to miałoby sens. Załóżmy jeden zespół,
a potem możemy zakładać następne.

19.
Zbigniew Szczęsny –Kongres Świeckości i Koalicja
Ateistyczna
Zachód jest na etapie post sekularyzmu, i szuka duchowości. My właściwie
znajdujemy się mentalnie w XIX wieku i nie znajdujemy zrozumienia w
zachodniej Europie, która nie jest chętna do finansowania walki z kościołem, z
którym zachód dawno już nie ma problemu. Organizacja Watch Dog Polska
zorientowała się, Fundacja Batorego zmonopolizowała dystrybucje funduszy
europejskich i niechętnie daje na przedsięwzięcia, które są emancypacyjnie
antydyskryminacyjne, a ruch świeckości państwa nie może się tylko do tego
ograniczać. Watch Dog Polska występuje o Komisji albo Rady Europy o
stworzenie dodatkowych funduszy na „obronę demokracji”. Każda akcja jest dla
nas problemem, bo nie mamy funduszy start up-owych. Co do agendy sekularnej,
Zgadza się z prof. Senyszyn, żeby z wariantować propozycje na lekki, średni i
ciężki. Z wariantem lekkim może udałoby się trafić do umiarkowanych środowisk
centrowym ruchem prawicy. Prof. Sowa po rozmowie z Klubem Jagiellońskim
powiedział, że byliby gotowi przełknąć małżeństwa homoseksualne, a twarda
granica leży przy aborcji. Cała reszta agendy jest do dyskusji. Tworząc
konfrontacyjny język debaty marginalizmem się. Nie możemy wyjść do zwykłych
ludzi. W zespołach powinniśmy wypracować sposoby komunikacji. Nie możemy
mówić, że Polacy to naród debili.

20.
Adam Jaśkow – Stowarzyszenie Wszechnicy OświeceniowoRacjonalistycznej
Mam przeciwne zdanie. Nie jesteśmy w stanie zainfekować świeckością 25%
uznających siebie i przez kościół za Katolików. Religia jest pewnego rodzaju
choroby psychicznej. W Polsce jest duża grupa osób w cos wierzących, ale na
pewno niebędących Katolikami. W tej grupie powinniśmy wzbudzić dyskomfort.
Trzeba zadać im pytania:, dlaczego jako Katolicy pozwalacie na molestowanie
dzieci, przejmowanie publicznych pieniędzy. To oni są rzeczywistą siła Kościoła,
mimo ze nie chodzą do kościoła. To jest problem na lata. Cała nauka pogrążyła się
w regresie. Nie da się zmienić przecinka, trzeba wezwać do wypowiedzenia
Konkordatu. Zaprasza wspólny zespół na Dni Świeckości w Krakowie.
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21.

Piotr Figiel

22.

Mariusz Malinowski – Video KOD

23.

Mirosław Woroniecki – Kongres Świeckości

Kiedyś panie z różańcami protestowały przeciwko filmowi „Ksiądz”, a teraz są
dobrze zorganizowane bojówki przeciw przedstawieniu „Klątwa”. Świat się
zmienia. Nie ma ciągłego procesu laicyzacji. Woli sprawdzić się w działaniu.
Trzeba działać razem i zbierać podpisy pod ustawą liberalizującą przepisy anty
aborcyjne, bo kościół obnażył swoja hipokryzję. Trzeba wykorzystać szansę po
proteście osób z niepełnosprawnościami. Trzeba krok po kroku kruszyć mury. To
jest praca od podstaw. Może zbierać podpisy pod referendum. Może to rozbić
obóz prawicy.
Trzeba robić pewne rzecz natychmiast. Na spotkaniach z kandydatami w
wyborach samorządowych należy zadawać pytania dot. świeckości. Np. podczas
transmisji na żywo z Trzaskowskim. Jest wiele osób, które nie wiedza, ze nie
wierzą. Grupa musi się policzyć. Pytaniami trzeba tak sformułować pytania, żeby
im to uświadomić.
Jest niezmiernie zdziwiony większością wystąpień. Były interesujące, ale nie
dotykały tego co jest możliwe i realne. Radosław Tyrała w książce o socjologii
ateizmu i niewiary „Bez Boga, na co dzień”. „Agresywna wiara i agresywna
niewiara doprowadzi nas tylko do jeszcze większego konfliktu.” A przecież nie
jest to naszym celem. Chodzi o przekonanie drugiej strony, że państwo świeckie
gwarantuje komfort każdemu, wierzącemu i niewierzącemu. Taka była idea
powołania Stowarzyszenia (kadrowego) Kongresu Świeckości, skierowanego
głównie do polityków. Jak się mierzy świeckość państwa? Świeckością prawa. A
świeckość prawa testem, jak w USA 16 kryteriami, którymi kontrolowana jest
każda nowa ustawa. Czy jakiemuś wyznaniu przysparza dodatkowych korzyści
czy dolegliwości? Padały tu różne pomysły, a oczekiwaliśmy zarzutu, że nie
daliśmy żadnej propozycji politycznej. W jaki sposób wprowadzić kwestie
świeckości do dyskursu publicznego. Czy na sali widzicie przedstawicieli
mainstream-owych środków masowego przekazu, jakiś mediów, prasy, radia,
telewizji? Jesteśmy w trudnej sytuacji. Większość ma media, większość
polityczną. W Sejmie jest 8 na 460 posłów gotowych poprzeć postulaty
świeckości państwa. Powstaje pytanie, kogo ten skład parlamentu reprezentuje.
Kongres Świeckości nie zajmuje się kościołem, jako wspólnota wiernych, ani
religią. Zajmuje się Kościołem, jako instytucją biorąca udział w życiu politycznym,
będącą w rzeczywistej koalicji z partia rządzącą. To jest problem klerykalizmu
politycznego. Tylko wykształcenie się poważniejszej siły politycznej, może coś
zmienić. Strajkami (nielicznymi) niewiele osiągniemy. Musimy oddziaływać na
sferę polityczną. Będziemy w stanie to zrobić. W nowym Sejmie powinien
powstać zespół do spraw przeciwdziałania klerykalizacji. Będziemy mogli tam
prezentować zalety państwa świeckiego, w przeciwieństwie do dwudziestu kilku
lat było robione. Polski system polityczny został ukształtowany przez Konkordat
i Konstytucją. Zostały zablokowane wszelkie ruchu umożliwiające zmianę pozycji
Kościoła. Art. 27 Konkordatu stanowi rygiel uniemożliwiający przeprowadzenia

Protokół
z II Kongresu Świeckości, który odbył się dnia 10 czerwca 2018 roku w Warszawie przy ul. Jasnej 1

S t r o n a | 20
jakichkolwiek zmian. Możemy jedynie przygotowywać i mobilizować
społeczeństwo, jakimiś drobnymi zmianami czy propozycja dużej ustawy na jakąś
propozycje zmianę. Nasza propozycja ma na celu policzenie się. Ile osób jest
gotowych podjąć temat świeckiego państwa. Nie liczy na większość
parlamentarną, ale samo pojawienie ugrupowań, które świeckość państwa będą
promować. Na I Kongresie Świeckości mieliśmy do czynienia z 8 partiami poza
parlamentarnymi z szeroko pojętej lewicy. Dzisiaj dołącza Partia Nowoczesna,
która może poprzeć w Sejmie nasz działania. To jest postęp niezwykły.
Przewodniczący SLD Czarzasty w swoim wystąpieniu obejmującym 6 punktów, z
którymi lewica będzie występowała w wyborach, największą część poświecił
świeckości państwa. Reasumując konieczne są gwarancje (1) programowe (2)
rzeczowe (partycypowanie w działalności, powołanie Instytutu Kultury
Świeckiej) (3) osobowe (musi powstać zespół dom przeciwdziałania
klerykalizacji. Na razie nie żadnej z tych niezbędnych gwarancji.
Podziękowanie za udział w II Kongresie Świeckości i zaproszenie na rozmowy
kuluarowe przy lampce wina.
Sporządził:
Jerzy Olsienkiewicz
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Prezentacja Bożeny Przyłuskiej
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