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OBCHODY 40.ROCZNICY STANU 

WOJENNEGO W POLSCE 

 Państwowe Gimnazjum Polskie im. 
J.Piłsudskiego w Daugavpils wzięło udział w akcji 
SWIATŁO WOLNOŚCI. 
 Odbyły się lekcje, które przypominały nam  
40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 
Stan wojenny w Polsce (1981–1983) wprowadzony 13 
grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją 
PRL. 
 W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 
131 działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie 
straciło około 40 osób. 
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PAMIĘTAMY O OFIARACH STANU 
WOJENNEGO I NIGDY NIE 

ZAPOMNIMY! 

 13 grudnia, w 40. rocznicę wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego (1981-1983), 
uczniowie z najstarszych klas Państwowego 
Gimnazjum Polskiego w Daugavpils uczcili 
pamięć ofiar reżimu  komunistycznego. 

 W szkole zapalono światła wolności ku 
czci poległych bohaterów, młodzież obejrzała, 
na lekcjach języka polskiego, filmy edukacyjne, 
a następnie zostały przeprowadzone pogadanki 
o tragicznych czasach, w których przyszło żyć 
Polakom w ich kraju. Aby lepiej zrozumieć 
tamte realia, uczniowie zaśpiewali znane 
piosenki polskie o wolności. To były lekcje 
historii z głębokim przesłaniem.  

 
BOŻE NARODZENIE 2021 

 Uczniowie klas szóstych przygotowali 
inscenizacje o zwyczajach i tradycjach 

 bożonarodzeniowych celebrowanych w Polsce. 
Zaprosili na przedstawienia uczniów z 
młodszych klas, a następnie wszyscy zaśpiewali 
słynną polską kolędę Dzisiaj w Betlejem. 

Wszystkim udzielił się świąteczny nastrój. 
RODZINNYCH ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO 
NOWEGO ROKU. 

 
MIKOŁAJKI W GIMNAZJUM 2021 

 6 grudnia do szkoły przyszedł Mikołaj! 
Do naszego gimnazjum przybyło aż trzech 
Mikołajów! Dzieci bawili się dobrze! 
 Cieszymy się, że w tym roku wszystkie 
klasy były w szkole i mieły okazję spotkać się 
ze Świętym Mikołajem, a za oknem był śnieg. 
 Dziękujemy Ambasadzie RP w Rydze za 
współfinansowanie projektu "Mikołajki dla 
wszystkich". 



 W naszej szkole Mikołajki to ciekawa 
tradycja. W tym roku, dzięki uczniom  
powstał filmik o Mikołajkach w gimnazjum  

- Mikołajki z Miko      Like dla pracowitego 
Św. Mikołaja.  

Filmik: Ivars Utināns 
SV.NIKOLAJS APCIEMOJA SKOLU 
https://youtu.be/VBMUxJn3i4I  
 

POZNAJEMY ŚWIĄTECZNE 
TRADYCJE WRAZ Z KALENDARZEM 

ADWENTOWYM 
 
 ADWENT to czas radosnego, tęsknego 
oczekiwania na powtórne narodzenie Pana 
Jezusa. Adwent rozpoczyna nowy rok 
kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. 
Okres adwentowy kończy się w Wigilię 
Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia. 
 Aby urozmaicić ten czas oczekiwania  
i zachęcić dzieci do dobrych uczynków,  
w bibliotece szkolnej był stworzony 
BIBLIOTECZNY KALENDARZ ADWENTOWY.  

Każdy nowy dzień w kalendarzu zawiera różne 
pomysły, myśli adwentowe i zobowiązania. 
Otwieranie każdego dnia drzwiczek adwento-
wych wzywa do pełnienia dobrych uczynków i do 
coraz większej radości w oczekiwaniu na Święta 
Bożego Narodzenia. 
 Najbardziej zaangażowana w zabawę  była 
klasa 2a. Dzieci mieli wspaniałą okazję zapoznać 
się nie tylko z tradycjami Świąt Bożego 
Narodzenia, ale też z literaturą o tematyce 
zimowej.  

 Jest przyjemnie zobaczyć, że nie tylko 
wesoło spędzacie ten czas bawiąc się, ale też 
dowiedzieliście się mnóstwo nowego. 
Dziękuję wszystkim za udział w tej akcji 
swiątecznej! 

P.Helena 
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