
- Part III – 

Listopadowe myśli zadumane melancholią podszyte...
– FRANCJA – 
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… przygotowując to listopadowe wydanie inspirowane kulturą Francji, nie przewidywaliśmy jak 
innego zabarwienia nabiorą rozważania o przemijaniu – w obliczu zamachów w Paryżu...

(zaczerpnięte z internetowego bloga: … I’ve learned from life that sometimes, the darkest times can bring 
us to the brightest places. That our most painful struggles can grant us the most necessary growth; I’ve learned
that no matter how difficult things seem, there is always hope. And I’ve learned that no matter how powerless
we feel or how horrible things seem, we can’t give up. Even when it’s scary, even when all of our strength 
seems gone, we have to keep picking ourselves back up and moving forward… ) 



Cmentarz Père-Lachaise  czyli “Francuskie Powązki”

Jednym z najchętniej  odwiedzanych francuskich cmentarzy jest  Cimetière du
Père Lachaise  w Paryżu.  Na terenie nekropolii  pochowano wielu ludzi  świata
muzyki,  literatury,  kultury  i  polityki.  Możemy  tutaj  odwiedzić  grób  znanego
wokalisty  zespołu  The  Doors,  Jima  Morrisona,  gwiazdy  piosenki  Edith  Piaf,
pisarzy - Honore de Balzaca, Marcela Prousta, czy Oscara Wilde'a. Na paryskim
cmentarzu  odnajdziemy  także  mogiły  wybitnych  Polaków,  między  innymi
Klementyny Hoffmanowej, Marii Walewskiej, czy Józefa Wysockiego.

Cmentarz  Père  -  Lachaise  w  Paryżu stanowi  największą  i  jednocześnie
najsławniejszą  nekropolię,  znajdującą  się  w stolicy  Francji.  Paryski  cmentarz
uważany jest za jeden z piękniejszych terenów zielonych Paryża. A to wszystko
za  sprawą  niezwykłego  otoczenia  -  na  terenie  nekropolii  rośnie  ponad  pięć
tysięcy drzew, ocieniających cmentarz. Znajdziemy tu setki klonów, jesionów,
kasztanowców oraz tui.

Cmentarz Père - Lachaise w Paryżu został założony w 1804 roku w ogrodach,
przylegających do willi Mont - Louis, podarowanej przez Ludwika XIV swojemu
spowiednikowi,  francuskiemu  jezuicie,  Francois  de  Lachaise.  Co  ciekawe,
początkowo paryski cmentarz stanowił miejsce spoczynku dla ludzi ubogich, z
tzw. "półświatka". Najstarszym zidentyfikowanym nagrobkiem jest grób Piotra
Abelarda i jego ukochanej,  Heloizy. Warto podkreślić, że na terenie paryskiego
cmentarza, którego powierzchnia wynosi ponad 40 ha, pochowano około miliona
osób.

Paryska nekropolia stanowi miejsce spoczynku wielu sławnych ludzi, zarówno ze
świata literatury, kultury, muzyki, jak i polityki. Na cmentarzu Père - Lachaise
w Paryżu znajdują się groby wybitnych postaci,  pisarzy  Jeana La Fontaine'a,
Moliera,  Oscara  Wilde'a,  Eugene'a  Delacroix,  twórcy  operowego  Gioacchino
Rossiniego,  piosenkarki  Edith Piaf,  wokalisty  Jima Morrisona,  aktorki  Simone
Signoret, filozofa Auguste Comte'a.



Cmentarz Père - Lachaise w Paryżu stanowi także miejsce pamięci Polaków. Na
terenie  nekropolii  odnajdziemy  ponad  sześćdziesiąt  grobów Polaków,  a  także
jeden grób zbiorowy. Najpopularniejszym nagrobkiem na francuskim cmentarzu
jest grób wybitnego kompozytora Fryderyka Chopina. Ponadto, na cmentarzu w
Paryżu  pochowano  działacza  niepodległościowego  i  generała  Jarosława
Dąbrowskiego, żonę Honore de Balzaca Ewelinę Hańską, prozaiczkę Klementynę
Hoffman,  generała  Jana  Komarzewskiego,  pierwszego  polskiego  astrofizyka
Adama  Prażmowskiego,  Marię  Walewską,  Józefa  Wysockiego,  Adolfa
Rozwadowskiego, czy Teodora Morawskiego.

źródło: http://www.polskie-cmentarze.pl/Warto-poczytac/Ciekawostki/Cmentarz-Pere-Lachaise-
czyli-paryskie-Powazki

                                                                                                        

                      

   Święta w listopadzie we Francji:     
1 listopada - Wszystkich Świętych    (La Toussaint)

W tym dniu Francuzi odwiedzają groby swoich bliskich, składając na nich 
kwiaty, wieńce oraz małe marmurowe tabliczki z podpisem np.: Kochanej 
Mamie, Drogiej siostrze itp., które są wyrazem pamięci dla osoby zmarłej. 

http://www.polskie-cmentarze.pl/Warto-poczytac/Ciekawostki/Cmentarz-Pere-Lachaise-czyli-paryskie-Powazki
http://www.polskie-cmentarze.pl/Warto-poczytac/Ciekawostki/Cmentarz-Pere-Lachaise-czyli-paryskie-Powazki


Na groby kładzie się chryzantemy cięte oraz w doniczkach w różnych kolorach 
jesieni. Chryzantemy uważane są we Francji za najpiękniejsze kwiaty ze względu 
na duże walory dekoracyjne. 

We Francji nie ma tradycji palenia zniczy na miejscu pochówku. Dzień 
Wszystkich Świętych we Francji jest dniem wolnym od pracy, natomiast w 
szkołach obowiązuje dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

11 listopada  Rocznica Rozejmu (Armistice)

We Francji święto 11 listopada obchodzone jest jako Rocznica Rozejmu.            
Tego dnia świętuje się rocznicę zakończenia I wojny światowej.                        
Wówczas prowadzi się kwesty na utrzymanie cmentarzy wojennych.                
W zamian za datek można otrzymać niebieski chaber symbolizujący solidarność z
kombatantami i ofiarami wojen.



November, 11th  in Poland       

        Students’ word of comment on …
If I were to define my HOMELAND, I would definitely mention:

● my family 
● my friends
● Staszic School 
● the hospitality of the Polish people
● love to my country
● the pride of being Polish
● our national emblem – the white eagle
● our white and red flag 
● our national anthem – Dąbrowski’s Mazurka
● devotion to tradition
● the tangled history of our nation
● Independence Day
● World War II
● the Polish language – one of the most difficult languages  in the world
● Cracow, Warsaw, the Tatra Mountains, the Baltic Sea, Silesia …
● Polish cuisine – bigos, borscht, pork chop, pierogi …
● Christmas, Easter, Catholic religion

1GA – GIRLS 



    W ramach „gościnnego występu”  … 
                                               w zakątku dla gimnazjalistów – 
swoimi przemyśleniami na temat PATRIOTYZMU
                          zapragnęli podzielić się uczniowie klasy 1MAT1 LO:

 “What does patriotism mean to me?”  The definition says it is ‘an emotional
bond to a nation an individual recognizes as their homeland’. For me, it is love 
and loyalty to one’s country. I’m proud of being Polish, I’m proud of our history,
national heroes, scientists, artists and all great people. It all makes our nation 
unique.

 … I feel emotional bond with (the spot on the map of the world called) 
Poland; I was born here, this is where my family lives, as well as my friends …

 …To show your patriotism you can hang the flag on Independence Day or 
other national holidays, you can take care of other compatriots, you can 
willingly study the history of Poland to know your own roots; you can fight or 
even die for your homeland if the times you live in tell you so…

 …you should never feel ashamed of your origins …
 …I like the moment when we commemorate those who died for Poland with 

one minute of silence for example on the anniversary of the beginning of 
Warsaw Uprising …  

 …I like the moment on sports events when all the people sing the national 
anthem and you can feel the positive energy in the nation …

 ...the only thing that embarrasses me while living here is being ‘patriotic too 
much’, I mean some of the Polish seem to forget that there exist other peoples 
and cultures in the world …

…I don’t like to watch news on Independence Day and hera about riots in 
Warsaw or other cities again; it is sad that lots of young people behave in a 
violent way during the marches organised on that day …

 … you should remember that nationalism and xenophobia aren’t fine …
 … about half of the Polish don’t go to vote in parliamentary elections… sad…

 …being a patriot nowadays in our everyday life means to be positive and 
optimistic and care about our families, simply be for them and spend time with 
them …
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La Fête du Beaujolais Nouveau

Dans toute la France, la fête du beaujolais nouveau se déroule chaque troisième jeudi du
mois de novembre, date à laquelle la vinification prend fin et la commercialisation est
autorisée.  La sortie de ce vin fruité est très attendue par les amateurs, mais constitue
aussi une bonne raison pour se retrouver entre amis dans une ambiance conviviale. Cette
fête occasionne de nombreuses manifestation dans le Pays Beaujolais, où les célébrations
s'étalent souvent jusqu'à la fin de la semaine. Le lancement du beaujolais nouveau se fait
traditionnellement  avec  Les  Sarmentelles  à  Beaujeu,  où  une procession  de  brouettes
remplies de sarments enflammés précède la mise en perce des premiers tonneaux aux
douze coups de minuit. Les producteurs et vignerons ouvrent les portes de leurs caves et
caveaux  jusque  tard  dans  la  nuit  pour  faire  goûter  leurs  cuvées.  Les  restaurateurs
proposent des menus sur le thème du beaujolais, et tous les villages sont à la fête en
proposant des produits artisanaux à travers diverses manifestations.

          

Święto wina Beaujolais  Nouveau  .  W całej  Francji,  w każdy trzeci  czwartek listopada
odbywa się święto wina Beaujolais Nouveau. Kończy się wtedy jego produkcja, a zaczyna
sprzedaż.  Pojawienie się tego trunku jest bardzo oczekiwane przez jego smakoszy, ale
także daj okazję do spotkań z przyjaciółmi w miłej atmosferze. W trakcie święta wina
odbywają się w miasteczkach liczne degustacje, zabawy, a producenci otwierają drzwi
swoich piwnic do późnych godzin nocnych. 



 Le Festival International 
de la Photo Animalière   et de Nature

Le Festival International de la Photo Animalière et de Nature se déroule à Montier-en-
Der chaque année le 3ème week-end de novembre. Sur une quinzaine de sites, ce festival
présente les expositions de photographes venant du monde entier.

Międzynarodowy Festiwal Zdjęć Zwierząt i Natury. Festiwal odbywa się w Montier-en-
Der każdego roku w trzeci weekend listopada. Festiwal prezentuje ponad 2000 zdjęć z
całego świata. 

 Le Festival de Danse de Cannes
Créé  en  1984  par  la  Ville  de  Cannes,  le  Festival  de  Danse  de  Cannes  compte
incontestablement  parmi  les  plus  grands  festivals  internationaux.  La  création  de  ce
Festival s'inscrit dans une relation historique de la Ville de Cannes avec le monde de la
Danse grâce notamment à la dynamique suscitée par l'ouverture du Centre de Danse
International Rosella Hightower en 1961. Depuis 1993, au rythme d'une biennale, la
manifestation  a  su  trouver  son  identité,  s'appuyant  sur  de  nombreuses  créations,
résolument axée sur la danse contemporaine et présentant non seulement les nouveaux
talents de la scène chorégraphique que le travail de grandes compagnies internationales.

Festiwal Tańca w Cannes.  Założony w 1984 roku, Festiwal Tańca w Cannes jest jednym
z największych międzynarodowych festiwali. W trakcie festiwalu odbywają
się  pokazy  tańca  współczesnego,  ale  także  można  poznać  nowe  talenty  scen
choreograficznych i pracę wielu znanych i cenionych szkół tańca.



                                                                  podsumowując listopadowo...

                

      


