
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

2 listopada wspominaliśmy swoich biskich zmarłych. Wybraliśmy się też na cmentarz w 

Skawinie. Zapaliliśmy symboliczne znicze na grobie Nieznanego Żołnierza, aby uczcić 

pamięć bohaterów walczących o wolność naszej Ojczyzny. 

W ramach zajęć „Poszukiwacze przygód” dowiedzieliśmy się jak w innych krajach 

obchodzony jest dzień Wszystkich Świętych. 

 

Czy wiesz że: 

 

W Meksyku „Dia de los Muertos" to podzielone na dwie części bardzo barwne i radosne 

święto. Pierwsza odbywa się 31 października, a druga 1 i 2 listopada. Pierwsza poświęcona 

jest zmarłym dzieciom, które nazywane są ANIOŁKAMI. Druga - 1 i 2 listopada - dotyczy 

dorosłych. Przygotowania zaczynają się już kilka tygodni wcześniej. W sklepach pojawiają 

się słodycze oraz figurki w kształcie szkieletów, trupich czaszek i upiorów przeznaczone do 

dekoracji lub na prezenty. Domy są sprzątane specjalnie na okazję przyjścia zmarłych. Buduje 

się powitalne ołtarze, na których stawia się zdjęcie zmarłego, kwiaty, jedzenie i kadzidła. 

Rodziny odwiedzają również groby zmarłych bliskich, a w niektórych miejscach również na 

tych grobach biesiadują, często przez całą noc.  Na grobach dzieci kładzie się zabawki. 

 

Słowacy w Zaduszkową Noc stawiają na stole jedzenie. Wierzą, że zmarli, którzy przyjdą 

odwiedzić ich domy, będą strudzeni i głodni i chętnie się pożywią. Podobny zwyczaj był 

praktykowany w Polsce. 

 

Japońskie święto ku czci dusz zmarłych nazywa się Bon. Odbywa się w zależności od 

regionu w połowie lipca lub sierpnia. Japończycy wierzą, że duchy zmarłych powracają w 

tym czasie na Ziemię, aby odwiedzić swoich najbliższych. Na progach domów ustawiają 

latarnie tzw. „mukaebi" co oznacza „ognie powitalne". Kiedy dusze zmarłych odchodzą, 

rodziny żegnają je „ogniami pożegnalnymi" tzw. „okuribi", a niektórzy puszczają na wodę 

łódeczki z lampionami. W wielu miastach na ulicach i przed świątyniami odbywają się 

rytualne tańce Bon-Odori. Japończycy budują specjalne ołtarze poświęcone pamięci 

zmarłych.  
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Ile krajów, tyle sposobów spędzania tego dnia... Ale najważniejsze, że zawsze 

podkreślana jest pamięć i szacunek dla zmarłych. 

 


