
  

Co zawdzięczamy 

Karolowi Darwino-

wi? 

 

Jaki jest dowód na 

istnienie    boga? 

 

Czym jest„ imbryk   

Russel’a”? 

Czego to             

symbol?  Dlaczego? 

 

 

Kim jest ateista? 

Skąd                    

wzięła się tradycja 

prezentów mikołaj-

kowych? 

 

Co dzieje się z czło-

wiekiem po śmier-

ci? 

Kim jest                

monoteista?          

Wymień 3 wielkie 

religie monotei-

styczne.. 

Czego to             

symbol?  Dlaczego? 

Czym   jest             

Deklaracja Praw 

Człowieka i Obywa-

tela? 

 

Kim jest  

agnostyk? 

 

Kim jest  

humanista? 

Kim jest                

politeista?   Wy-

mień jakąś religię 

politeistyczną. 

Dlaczego ludzie           

nie potrzebują 

„świętych ksiąg”, 

aby rozróżnić dobro 

od zła? 

Co                          

zawdzięczamy Mi-

kołajowi Koperniko-

wi? 

 

Kim jest Richard 

Dawkins? 

 

O czym mówi 

„zakład          atei-

sty”? 

 

Kim był           Kazi-

mierz            Łysz-

czyński? 

 

Skąd pochodzi zwy-

czaj kolędowania? 

 

Skąd wziął się zwy-

czaj stawiania cho-

inki? 

Czego to             

symbol? 

 

Co to są  

Szczodre Gody? 

 

Czym jest        femi-

nizm? 

Dlaczego       

„Bożego Narodze-

nie” zwane jest 

„Gwiazdką?” 

Czyje                    

święto przypadało  

dziś w wielu kultu-

rach przedchrześci-

jańskich? 

  

 



 Karol Darwin odkrył,   
iż wszystkie gatunki 
roślin i zwierząt po-
wstały i zmieniały się 
w drodze ewolucji, a 
nie kreacjonizmu. 

 

 

Nie ma żadnego. 

Russel stwierdził, iż    
istnienie boga jest po-
dobnie fizycznie niereal-
ne, jak istnienie imbryka 
w układzie słonecznym. 

Rybka na łapkach   
jest symbolem racjo-
nalizmu, gdyż jest ży-
jącym jeszcze dziś ga-
tunkiem-dowodem na 
ewolucję. 

     Ateista to               

człowiek                        

niewierzący w boga, ani 

bogów. 

W kulturach            
przedchrześ-              
cijańskich występują 
postaci rozdające dzie-
ciom prezent (słodkości, 
owoce) w surowy czas 
zimy.  Zostały przejęte 
przez  chrześcijaństwo. 

Jego ciało                
rozkłada się na        
liczne, niezbędne na-
turze elementy, które 
wracają do obiegu 
przyrody, przyczynia-
jąc się, w ten sposób 
do podtrzymania łań-
cucha życia na ziemi. 

Monoteista to         

osoba wierząca w jed-

nego boga. Judaizm, 

islam, chrześcijań-

stwo. 

Atom - 
symbol                     
ateizmu. Dlatego, że 
symbolizuje wiedzę i 
badania naukowe,  
przeciwstawieństwo 
ślepej wiary religijnej. 

To dokument               
z 1789r, w którym     
francusku rewolucjo-
niści mówią o rów-
nych prawach wszyst-
kich ludzi. 

 

Człowiekiem, który 
Twierdzi, iż nie można 
sprawdzić, czy bóg ist-
nieje, czy nie. 

To osoba,                     
która w swoim             
postępowaniu kieruje się 
dobrem innych ludzi i 
swoim, nie zaś nakazami 
religijnymi. 

Politeista to 

 osoba, wierząca w 

wielu bogów, jak np. 

hinduiści. 

Dlatego, że zło i               
dobro to uczynki   
wobec innych ludzi, 
wystarczy więc wie-
dzieć, czy nie wyrzą-
dzamy im krzywdy, 
nie potrzebujemy do 
tego  pism o bogach. 

Odkrycie, i ż                 
to Ziemia krąży       
dookoła Słońca, a nie 
na odwrót, w przeci-
wieństwie do tego, 
czego uczyła religia. 

Współczesny        

filozof humanista, 

pisarz, obrońca i 

propagator ateizmu. 

Trzy różne przek-             
ształcenia        
„zakładu Pascala”, 
mające na celu udo-
wodnić, iż ateizm jest 
co najmniej równie 
moralnie i humani-
stycznie opłacalny, co 
teizm. 

Był to polski               

filozof, skazany w 

1689 roku na śmierć 

za ateizm. 

Od słowiańs-             
kiego święta            
boga Kolędy, którego 
święto obchodzono w 
okolicach Nowego Ro-
ku, chodząc od chaty 
do chaty w przebraniu. 

Choinka, jako             
wiecznie zie-           
lone drzewo była w 
dawnych religiach 
symbolem odradzania 
się przyrody po prze-
sileniu zimowym. De-
korowali jej gałęzie 
dawni Słowianie. 

Człowiek                  
Witruiwański          
Leonarda da           
Vinci to symbol huma-
nizmu, gdyż człowiek 
narysowany jest w 
idealnych proporcjach 
i jako centrum kosmo-
su. 

To słowiańskie          
święto obcho-             
dzone w prze-            
silenie zimowe, 
ok.21.12, zastąpione 
przez chrześcijan Bo-
żym Narodzeniem. 

To ruch walczący                 

o równoupraw-                  

nienie kobiet i męż-

czyzn, o prawo kobiet 

do decydowania o sobie. 

„Gwiazdka”                     
funkcjonuje             
jako nie-religijna na-
zwa Wigilii, ponieważ 
dawni Słowianie zasia-
dli do  posiłku z poja-
wieniem się I-szej 
gwiazdy. 

W okolicach                     

końca grudnia święto 

narodzin boga Mitry, 

Saturnalia (święto 

Saturna), Szczodre 

Gody, itp.. 

  

 

Słowo „adwent” pochodzi od łacińskiego czasownika „advenire” - nadejść. Każda religia ma taki czas, poprzedzający nadejście swoich najpiękniejszych 
świąt. A ponieważ od wielu lat Gwiazdka nie jest już jedynie obrządkiem religijnym, ale przede wszystkim rodzinnym, obchodzą  ją również racjonaliści, hu-
maniści, ateiści, ich dzieciom też należy się  kalendarz adwentowy. Niech oczekując nadejścia tego relaksującego, rodzinnego czasu też dobrze się bawią, 

wzbogacając swoją racjonalistyczną wiedzę. Dobrej zabawy! :-) 


