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Wszystkich Świętych

1 (pierwszy) listopada, czyli Wszystkich Świętych albo Święto Zmarłych, 

jak się czasem  potocznie określa tę uroczystość, to bardzo ważny dzień 

dla Polaków. Tego dnia tłumnie odwiedzamy cmentarze, żeby zapalić znicze 

i zostawić kwiaty (często chryzantemy) na grobach naszych bliskich. Chociaż 

święto ma religijne znaczenie w Kościele katolickim, obchodzą je również 

niewierzący. Chodzimy na cmentarz, żeby w ten sposób uczcić pamięć zmarłych 

członków rodziny, przyjaciół czy znajomych. W wielu polskich miastach 

odbywają się wtedy również kwesty na rzecz renowacji starych nagrobków. 

Najbardziej znanym wydarzeniem tego typu są zbiórki organizowane 

na warszawskich Powązkach czy Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W Polsce  

pierwszy listopada jest dniem refleksji i zadumy. W ostatnich latach co prawda i w naszym kraju możemy zaobserwować 

coraz większą popularność poprzedzającego go Halloween, ale obchodzi je głównie młodsze pokolenie. 

Pierwszy listopada jest dniem wolnym od pracy. W całym kraju w tym okresie panuje wzmożony ruch na drogach, 

a pociągi są zatłoczone, ponieważ często wracamy do rodzinnych miast, gdzie znajdują się groby naszych 

bliskich. Z powodu dużego ruchu policja regularnie organizuje akcję o nazwie Znicz, żeby zapewnić większe 

bezpieczeństwo oraz lepszą kontrolę kierowców. W wielu miejscowościach uruchamia się ponadto specjalne linie 

autobusowe, aby umożliwić ludziom wygodniejszy dojazd na cmentarze. Tego dnia często w telewizji i gazetach 

przypomina się o znanych osobistościach, które zmarły w danym roku. Wieczorem na cmentarzach można zobaczyć 

setki, a nawet tysiące palących się zniczy, co tworzy niezwykłą atmosferę. 

Z kolei 2 (drugi) listopada to tzw. (tak zwany) Dzień Zaduszny, inaczej Zaduszki. Czym się różni ten dzień od 

pierwszego listopada? W Kościele katolickim Wszystkich Świętych to upamiętnienie nieżyjących osób, które zostały 

zbawione, natomiast drugiego listopada wspominamy wszystkich zmarłych. Dla osób niewierzących, a pielęgnujących 

tradycję, ten podział nie ma większego znaczenia. Drugiego listopada również przychodzi się na cmentarze, ale nie jest 

to dzień wolny od pracy. 

A kiedy i w jaki sposób upamiętnia się zmarłych w waszych krajach? 

Słownictwo:

określać / określić – tutaj: nazwać

uroczystość – święto

tłumnie – w dużych grupach

cmentarz – miejsce, gdzie leżą zmarli

zapalać / zapalić – zrobić tak, żeby pojawił się ogień

znicz – specjalna świeczka, którą stawiamy na grobie 

grób – miejsce pochówku człowieka, ang. grave

niewierzący – ktoś, kto nie wierzy w Boga

czcić / uczcić – upamiętnić, pokazać, że ktoś był dla nas ważny i ciągle o nim myślimy

kwesta – zbieranie pieniędzy na jakiś cel

renowacja – remont, odnowienie

nagrobek – część grobu, zwykle z kamienia

zbiórka – kwesta, zbieranie pieniędzy na jakiś cel

DIALOG
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Powązki – znany warszawski cmentarz, gdzie znajdują się groby wielu wybitnych Polaków

zaduma – myślenie o czymś w spokoju i skupieniu

co prawda – wprawdzie, faktycznie, w rzeczywistości

poprzedzający – taki, który jest przed czymś

okres – pewien czas

panować – tutaj: dominować, być, trwać

wzmożony – bardziej intensywny niż zwykle

zatłoczony – pełen ludzi

zapewniać / zapewnić – zagwarantować

miejscowość – niezbyt duże miasto

uruchamiać / uruchomić – tutaj: zapewnić, zorganizować, sprawić, żeby coś zaczęło działać

ponadto – poza tym, oprócz tego

przypominać / przypomnieć – wrócić pamięcią do czegoś

osobistość – ważny człowiek

dany – ten konkretny, określony

palący się – taki, który się pali, taki, który ma ogień

tworzyć – robić, kreować

z kolei – natomiast

upamiętnienie – wspomnienie, celebracja, uczczenie z szacunkiem

zbawiony – taki, który według religii katolickiej po śmierci idzie do nieba, ang. redeemed

pielęgnujący – tutaj: dbający o

upamiętniać / upamiętnić – wspominać z szacunkiem, uczcić pamięć o kimś lub o czymś

Ćwiczenie

Proszę zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).

1. Święto Zmarłych obchodzimy pierwszego listopada.      P / F

2. Tylko katolicy obchodzą Wszystkich Świętych.      P / F

3. Chryzantema to rodzaj znicza.        P / F

4. Pierwszego listopada często zbiera się pieniądze na renowację nagrobków.   P / F

5. W Polsce starsi ludzie zwykle nie obchodzą Halloween.     P / F

6. Pierwszego listopada ruch na drogach jest większy niż zwykle.     P / F

7. Akcja Znicz jest organizowana przez policję.       P / F

8. Pierwszego listopada media przypominają o znanych ludziach, którzy odeszli w danym roku. P / F

9. Pierwszego listopada Polacy palą znicze na cmentarzach.     P / F

10. Zaduszki obchodzimy trzeciego listopada.       P / F
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Odpowiedzi do ćwiczenia

 1. P, 2. F, 3. F, 4. P, 5. P, 6. P, 7. P, 8. P, 9. P, 10. F1


