
Dni Ateizmu, to największa impreza o takim charakterze w kontynentalnej Europie!

Na program tegorocznych Dni Ateizmu, realizowanych przez stowarzyszenie Koalicja 
Ateistyczna, składają się, jak co roku: Marsz Ateistów wraz z rekonstrukcją historyczną kaźni
pierwszego polskiego ateisty – Kazimierza Łyszczyńskiego na Rynku Starego Miasta 
w Warszawie oraz część plenarno-konferencyjna, podczas której będziemy starali się skupić 
na kwestiach o istotnym naszym zdaniem znaczeniu dla osób niewierzących.

Dni Ateizmu zakończą się uroczystym bankietem, podczas którego przyznana zostanie 
Nagroda Ateistów za rok 2015 – tym razem po raz pierwszy zwycięzca zostanie wyłoniony 
przez polskie środowisko ateistów i agnostyków w głosowaniu internetowym.

ZAPRASZAMY !!!

(Z przyczyn niezależnych od organizatorów program Dni Ateizmu może ulec zmianie)





Przedstawicieli prasy i świata mediów zapraszamy do wzięcia udziału w otwarciu części 
plenarno-konferencyjnej Dni Ateizmu 2016, podczas której przy lampce wina będzie można 
zapoznać się z organizatorami oraz poznać założenia programowe nadchodzących 
wydarzeń.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Internecie:

http://koalicjaateistyczna.org/

http://dniateizmu.org.pl/

https://www.facebook.com/koalicja.ateistyczna/

https://www.facebook.com/events/487105164800999/

http://koalicjaateistyczna.org/
https://www.facebook.com/events/487105164800999/
https://www.facebook.com/koalicja.ateistyczna/
http://dniateizmu.org.pl/


Grupa Świecka Polska podejmuje działania zmierzające do ograniczenia dominacji Kościoła 
w przestrzeni publicznej.

Nasi prelegenci to: Zbigniew Szetela, który od pięciu lat zajmuje się problematyką 
przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe oraz Rafał Maszkowski, który 
prowadzi monitoring Radia Maryja oraz interesuje się statystyką liczby wiernych Kościoła 
Katolickiego.

W czyim imieniu polscy biskupi zajmują stanowisko w kwestiach społeczno-politycznych? 
Odpowiedzi na pytanie dostarcza analiza statystyk wyznaniowych obnażająca liczne 
propagandowe manipulacje Kościoła:

GŁÓWNE PRZEKŁAMANIA W STATYSTYKACH WYZNANIOWYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

WERSJA KOŚCIELNA WYLICZENIA ŚW. POLSKI

ODSETEK OCHRZCZONYCH W POLSCE

95% 85%

ODSETEK UCZĘSZCZAJĄCYCH NA MSZE ŚWIĘTE

40% 27%

http://swieckapolska.pl/


Nie wydaje nam się, żeby kiedykolwiek wcześniej udało się zebrać w jednym miejscu 
przedstawicieli wszystkich liczących się w kraju ugrupowań lewicowych i zachęcić ich do rozmowy 
na jeden jedyny temat – stosunku lewicy do Kościoła, zarówno w wymiarze ideologicznym, jak 
praktycznym. 16-go stycznia w Gazecie Wyborczej ukazała się rozmowa Macieja Stasińskiego ze 
Sławomirem Sierakowskim pt. "Wygramy z PiS-em, bo nas więcej niż ich". W rozmowie tej padły 
następujące słowa:

Nie będzie elektoratu lewicowego bez osłabienia w Polsce roli Kościoła katolickiego. Kościół 
przekształca konflikt klasowy w wojnę kulturową. Kościół jest pierwszym politycznym wrogiem 
lewicy w Polsce i Partii Razem. Nie da się wrócić do interesów materialnych ludzi bez osłabienia 
Kościoła. Nie przypadkiem ludzi mobilizuje bardziej gender niż prekariat i to się samo nie zmieni.

Chcielibyśmy potraktować te słowa jako punkt wyjścia do debaty, która – mamy nadzieję – 
zaowocuje wypracowaniem wspólnego stanowiska lewicy wobec Kościoła i jego polityki w Polsce.

Zwracamy równocześnie uwagę, że Koalicja Ateistyczna sama nie występuje jako organizacja 
wspierająca lewicowy, liberalny czy też prawicowy punkt widzenia. Do debaty zaprosiliśmy lewicę, 
gdyż pozostała część polskiej sceny politycznej albo w sposób niedwuznaczny Kościół w Polsce 
wspiera, albo uzależnia wszelkie zmiany w zakresie polityki państwa wobec Kościoła od uzyskania 
„kompromisu” ze stroną kościelną, co niestety w realiach polskich oznacza  zawsze „bardzo daleko 
idący kompromis”. Nie wykluczamy jednak w przyszłości podobnych inicjatyw skierowanych wobec 
innych środowisk politycznych w kraju.



Liczba egzorcyzmów na świecie zaczęła rosnąć z końcem XX wieku. Kim są ludzie, którzy za pomocą 
religijnego rytuału próbują odnaleźć w swoim życiu równowagę duchową?

W 1998 roku Jan Paweł II odnowił średniowieczny rytuał egzorcyzmów. Wypędzanie demonów 
wspierał Benedykt XVI, a następnie papież Franciszek, który publicznie modlił się nad opętanym 
na Placu św. Piotra. Na całym świecie rzesze wiernych poddawane są dziś egzorcyzmom. Rośnie 
też liczba księży, odprawiających rytuał.

Karolina, Basia i Agnieszka, bohaterki dokumentu, zmagają się z poważnymi życiowymi 
trudnościami. By odzyskać duchową harmonię, zwracają się o pomoc do egzorcystów. W walce 
z szatanem wspierają je najbliżsi, przewodnicy duchowi oraz lekarze.

Reżyser, Konrad Szołajski (poprzednio dla HBO Europe nakręcił głośny dokument „I Bóg stworzył 
seks”), przez kilka lat cierpliwie towarzyszył osobom, które wierzą, że są opętane i poddają się 
egzorcyzmom. Nowy film Szołajskiego to nie tylko opowieść o trzech kobietach i ich walce 
z demonami, ale też studium duchowości we współczesnym świecie.

W dokumencie pojawiają się rozmaite punkty widzenia – wypowiadają się katolicki ksiądz, 
psychiatra, psycholog i historyk religii. Szołajski nie ocenia i nie straszy, ale spokojnie, z sympatią 
i zrozumieniem dla bohaterów pokazuje ich zmagania ze złem.

Film otrzymał prestiżowy grant założonego przez Roberta De Niro Tribeca Film Institute oraz 
wsparcie Programu Kreatywna Europe – MEDIA Unii Europejskiej. 

Po pokazie filmu zapraszamy na spotkanie z reżyserem – Konradem Szołajskim. W spotkaniu 
wezmą również udział: pani Monika Szymańska – psycholożka.





Jak co roku zapraszamy wszystkich na Marsz Ateistów!

Po raz kolejny polscy ateiści, agnostycy oraz inny zwolennicy świeckiego państwa będą mogli 
się spotkać i policzyć na organizowanym przez Koalicję Ateistyczną Marszu Ateistów.

Także po raz kolejny jedyną w swoim rodzaju atrakcją będzie rekonstrukcja historyczna kaźni 
pierwszego polskiego ateisty – straconego w 1689 roku na warszawskim rynku Kazimierza 
Łyszczyńskiego. Tradycyjnie traktujemy tę inscenizację jako okazję do przypomnienia 
społeczeństwu jak okrutne i bezwzględne potrafi być państwo na usługach religii i kościoła.



Środowisko osób niewierzących, przywiązane do koncepcji państwa laickiego, czuje się ostatnio 
coraz bardziej zaniepokojone rosnącą siłą żywiołu religijnego na świecie. W Europie Zachodniej 
obserwujemy szybkie umacnianie się religii muzułmańskiej a Michel Houellebecq ostrzega, że wraz 
ze wzrostem imigracji zlaicyzowana Europa nie będzie się temu trendowi umiała przeciwstawić.

W Rosji Cerkiew prawosławna stanowi ważną część systemu państwa autorytarnego, jednym 
z filarów wspierających politykę Kremla. W Polsce - nie bez wydatnej pomocy Kościoła - władzę 
przejęła formacja, która uważa katolicyzm za jeden z kardynalnych elementów polskiej tożsamości, 
której niektórzy przedstawiciele wydają się nie wręcz dostrzegać różnic między polską a kościelną 
racją stanu. Katolicka religijność odradza się też wyraźnie w Chorwacji i na Węgrzech, podczas gdy 
Prawosławie intensywnie rozwija się w Rumunii. Religie wzmacniają się w Afryce i Azji i właściwie 
wszędzie poza religijnie synkretyczną Ameryką Łacińską obserwujemy związany z tym wzrost 
napięcia politycznego a nierzadko wręcz wybuch pożogi wojennej.

Masowy napływ imigrantów z krajów muzułmańskich stanowi osobne zagadnienie 
o dalekosiężnych konsekwencjach. W wielu miejscach Europy skupiska ludności muzułmańskiej 
są tak liczne, że Muzułmanie stanowią w nich dominującą większość tworząc w ten sposób wyrwę 
w integralności kulturowej kontynentu. Coraz częściej mówi się o obszarach, gdzie nie obowiązuje 
właściwie prawo kraju-gospodarza, gdzie całe życie zorganizowane jest na modłę islamską. Nie ma 
jasności, czy Europejczycy powinni się przed tym bronić, w oparciu o jakie wartości i jakimi 
metodami. Inkluzywny model europejskich demokracji ma problem ze zrównoważeniem napięć 
religijnych i kulturowych wywołanych rosnącą obecnością Islamu w Europie.

Podczas naszej debaty paneliści będą dyskutować nad przyczynami tych procesów i o tym, 
czy laickie państwo demokratyczne jest najlepszym sposobem zapewnienia obywatelom pełni 
możliwości realizacji wybranych stylów życia – także przez osoby głęboko religijne oraz czy jako 
takie – warte jest obrony przed niszczącymi je żądaniami środowisk wyznaniowych.



Niemieckie środowisko związane z wydawnictwem Ahriman-Verlag oraz 
założonym przez Fritza Erika Hoevelsa stowarzyszeniem „Bund Gegen 
Anpassung” (Związek Przeciw Konformizmowi) to dość niezwykła 
mieszanka poglądów wolnomyślicielskich i komunizująco-lewicowych, 
pełna odniesień do psychoanalizy wg metody Wilhelma Reicha. 

Z pewnością trudno jest ich umieścić w jakimkolwiek mainstreamie 
intelektualnym. Potrafią być nieznośnie prowokacyjni i całkowicie 
obojętni wobec nakazów poprawności politycznej. Ich poglądy 

wzbudzają kontrowersje, tak jak wówczas, kiedy przeciwstawiając się amerykańskiej interwencji w 
Iraku stanęli w obronie Saddama Husseina a innym razem – domagając się uwolnienia 
podejrzewanego o zbrodnie wojenne nacjonalisty serbskiego Vojislava Šešelja (który przesiedział w 
więzieniu 11 lat bez wyroku, podczas gdy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w 
Hadze toczył się przeciw niemu nieskuteczny, jak się ostatecznie okazało, proces).

Z drugiej strony, Ahriman to bezkompromisowi ateiści w duchu wolterowskim walczący z każdą 
odmianą obskurantyzmu, zwolennicy tradycyjnie rozumianych zasad oświeceniowej racjonalności, 
nie złamanych przez postmodernistyczny relatywizm i anarchizm poznawczy.

Dr Mirjam Stolz opowie nam, w jaki sposób środowisko ateistów związanych z „Bund Gegen 
Anpassung” widzi obecną sytuację w Niemczech, kiedy każdego dnia do tego kraju napływają 
tysiące imigrantów z krajów muzułmańskich, zmieniając niemiecką demografię, strukturę 
wyznaniową i domagając się uznania ich obyczajów i religii za integralną część niemieckiej 
tożsamości, co spotyka się z gwałtownymi reakcjami i wzrostem popularności skrajnej prawicy.



Dyrektor teksańskiego oddziału American Atheists jest postacią nietuzinkową. Wygląda jak 
Abraham Van Helsing – bohater opowiadań Brama Stokera, ale jest świetnie zorientowanym 
w stosunkach amerykańskich mówcą, który w wyjątkowy sposób potrafi przekazać istotę tego, 
co trapi współczesną Amerykę.

Wykład Arona Ra poświęcony będzie charakterystycznemu dla USA sporowi światopoglądowemu 
dotyczącemu pochodzenia i rozwoju życia na Ziemi. Konserwatywne południowe stany USA są 
areną ciągłych potyczek prawnych, w których zwolennicy literalnego traktowania przekazu Biblii 
starają się doprowadzić do uznania kreacjonizmu za równorzędną wobec ewolucjonizmu teorię 
naukową i jako taką wprowadzić ją do szkół. W istocie jednak jest to fragment szerszych „wojen 
kulturowych” między zwolennikami racjonalizmu a ludźmi, dla których fundamentem 
światopoglądu jest wiara religijna. Konflikty te obejmują szerokie spektrum problemów, rzutując 
na kształt amerykańskiej sceny politycznej, Chociaż amerykańska religijność jest zdefiniowana 
przede wszystkim przez różne odłamy protestantyzmu, w realiach amerykańskich odnajdziemy 
wiele elementów obecnych także w Polsce a tamtejszy podział kulturowy na północ i południe 
kraju w jakimś stopniu odpowiada naszemu podziałowi na wschód i zachód.

Wykład Arona Ra jest obok wcześniejszego wystąpienia dr Mirjam Stolz są jedynymi 
wydarzeniami Dni Ateizmu 2016 prowadzonymi w języku obcym (po angielsku) – zapewniamy 
tłumaczenie konsekutywne.



Zapraszamy wszystkich na coroczny Bankiet Ateistów wieńczący tegoroczne Dni Ateizmu!

W tym roku wybraliśmy dla Was przestronną i znakomicie położoną na Trakcie Królewskim 
restaurację „Rozdroże”, która jest także znana z dobrej kuchni.

Mamy nadzieję, że swobodna atmosfera, możliwość spotkania z przyjaciółmi z całego kraju oraz 
poznania naszych znakomitych panelistów wynagrodzi Wam trudy dwóch dni spędzonych 
na debatach i wykładach!

Kulminacją naszego bankietu będzie uroczystość przyznania Nagrody Ateistów za rok 2015. Laureat 
lub laureatka nagrody wyłaniany jest w dostępnej już od kilku dni internetowej ankiecie. 
Zachęcamy do głosowania!

Bankiet Ateistów jest jedyną odpłatną imprezą Dni Ateizmu. Osoby zainteresowane prosimy 
o wpłacanie wstępnego w wysokości 65 zł.:

Koalicja Ateistyczna
KRS 0000548799
Nr rachunku: 36 1750 0012 0000 0000 2932 1973
Tytuł wpłaty: Bankiet

http://fans.vote/v/AClK3JDAP6s

