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Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

Humanizm 

Livsynhumanismen 

 

Czym jest światopogląd? 

Światopogląd oznacza, że dana osoba ma określone przekonania na temat tego, jak powstał 

świat, jaki jest sens życia, jakie wartości i zasady w życiu są ważne oraz co dzieje się po 

śmierci. Jest to sposób, w jaki postrzegamy lub rozumiemy życie oraz co uważamy za dobro i 

zło. 

Hva er et livssyn? 

Når vi sier at noen har et livssyn, betyr det at de har bestemte tanker om hvordan verden ble 

til, og hva er meningen med livet, hvilke verdier og leveregler er viktige for dem, og hva som 

skjer etter døden. Livssyn er hvordan vi ser eller forstår livet og hva er rett og galt. 

 

Czym jest światopogląd humanistyczny? 

W światopoglądach religijnych to bóg lub bogowie stoją w centrum. 

W światopoglądzie humanistycznym centrum jest człowiek. 

Humaniści nie wierzą w bogów ani w życie po śmierci. Wierzą natomiast w człowieka, który 

jest odpowiedzialny za to, by jego życie było dobre. Człowiek jest także odpowiedzialny, by 

życie innych ludzi było dobre, by żyli oni w wolności i bez biedy. Człowiek powinien też dbać 

o przyrodę. 

Niektórzy humaniści są ateistami. Ateista to osoba, która nie wierzy w boga, ani życie po 

śmierci. 

Inni humaniści są agnostykami. Agnostyk to osoba, która wątpi w istnienie boga. 
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Hva er et humanistisk livssyn? 

I religiøse livssyn er det gud eller guder, som står i sentrum. I humanistiske livssyn er det 

mennesket som er i sentrum. Livssynhumanister tror ikke på guder eller på liv etter døden. 

De tror på mennesket som tar ansvar og lager et godt liv for seg selv og andre mennesker slik 

at alle kan leve i frihet og uten fattigdom. De tar vare på naturen også. 

Noen av livssynhumanistene er ateister. En ateist er en person som tror verken på Gud eller 

på livet etter døden. Andre humanister er agnostikere. En agnostiker er en person som tviler 

på om det finnes Gud. 

 

Figur: Human- etisk forbund 

 

- Humaniści na całym świecie posługują się wspólnych symbolem. 

- Symbol ten został zaprojektowany w 1965 i nazywa się Happy Human. 

- Logo humanistów symbolizuje szczęśliwego i wolnego człowieka, który wyciąga ręce ku 

górze. Może ono też oznaczać literę H, która obejmuje kulę ziemską. 

- Słowo „humanizm” pochodzi od łacińskiego słowa „homo”, które znaczy „człowiek”. 
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- Livssynhumanister har et symbol som de bruker over hele verden. 

- Det ble tegnet i 1965 og heter Happy Human.  

- Logoen symboliserer et lykkelig og fritt menneske som rekker armene i været, eller det kan 

være en H for humanisme som holder rundt jordkloden. 

- Humanisme betyr menneskelig.  

 

Co jest ważne dla humanisty? 

Człowiek jest częścią przyrody. Zarówno ludzi, jak i przyrodę należy dobrze traktować. 

„Złota reguła": Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany! 

Humaniści uważają, że człowiek nie potrzebuje bogów ani religii, by wiedzieć, co jest dobre, a 

co złe, gdyż ma sumienie, rozsądek i uczucia. 

 

Hva er viktig for en livssynshumanist? 

Mennesket er en del av naturen. Vi skal behandle både mennesker og naturen pent. 

"Den gylne regel": Du skal gjøre mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! 

Menneskene har samvittighet, fornuft og følelser og kan derfor finne ut hva som er rett og 

galt uten hjelp av guder eller religion, mener livssynshumanistene. 

 

 

Ceremonie humanistyczne 

HEF organizuje także ceremonie humanistyczne, na których ludzie mogą świętować ważne 

wydarzenia w swym życiu. Odbywają się one często w lokalach użyteczności publicznej, 

takich jak ratusz lub dom kultury. Ceremonia dedykacji (navnefest) organizowana jest z 

okazji powitania dziecka na świecie oraz nadania mu imienia i zyskania tożsamości. 
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Konfirmacja humanistyczna to kurs etyki i światopoglądu zakończony uroczystą ceremonią. 

Każdy młody człowiek może wybrać konfirmację humanistyczną, jeśli tego chce. 

Ślub humanistyczny jest piękną i nastrojową ceremonią, na której świętuje się i potwierdza 

zawarcie małżeństwa dwojga ludzi. 

Ślub ten jest dla par heteroseksualnych oraz homoseksualnych. 

Aby para mogła mieć udzielony ślub humanistyczny, jeden z przyszłych małżonków musi być 

członkiem HEF. 

Pogrzeb to obrzęd towarzyszący chowaniu zmarłego.                                

Nie istnieją cmentarze humanistyczne, więc zmarli chowani są na cmentarzach należących do 

kościoła. 

 

Humanistiske seremonier 

HEF arrangerer også humanistiske seremonier der folk kan feire viktige dager i sitt liv. De 

foregår ofte i offentlige lokaler som rådhus, kulturhus eller samfunnshus. Navnefest 

arrangeres for å ønske barnet velkommen til verden og feire at det har fått navn og identitet. 

Humanistisk konfirmasjon er et kurs i etikk og livssyn. Kurset avsluttes med en høytidelig 

seremoni. Alle ungdommer som ønsker, kan velge Humanistisk konfirmasjon. 

Humanistisk vigsel (ekteskapsinngåelse) er en vakker og stemningsfull seremoni som feirer 

og bekrefter at to mennesker har valgt hverandre.  

Vigsel er for både heterofile og homofile par.  

For å kunne ha en humanistisk vigsel må en av dem som vies, være medlem av HEF. 

Gravferd er en seremoni til minne om den døde.                                

Det finnes ingen humanistisk gravplass, så den døde blir vanligvis gravlagt på kirkegården. 

 


