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BARIKĀŽU DIENĀM RĪGĀ – 30  
(MŪSU SKOLĒNU VEIDOTA ĪSFILMA) 

 2021.gads ir zīmīgs gads Latvijas valstij, jo aktualizē 
divus ļoti svarīgus vēstures notikumus. Pirms 100 gadiem 
26.janvārī vairākas pasaules valstis atzina Latvijas 
Republikas de iure. Tas nozīmēja, ka Latvija kļuva par 
starptautisko tiesību subjektu. 
 Neraugoties uz de iure statusa neatsaucamo un 
pastāvīgo raksturu, Padomju Savienība, 1940.gadā 
okupējot Latviju, to rupji pārkāpa. Latvijas sabiedrība uz 
vairākiem gadu desmitiem iegrima padomju varmācības un 
beztiesiskuma jūgā. 
 Šo notikumu kontekstā īpašu nozīmi iegūst 
1991.gada 13.janvārī Latvijas iedzīvotāju gatavība ziedot 
savu dzīvību, aizstāvot pret PSRS militārām vienībām 
stratēģiski svarīgus objektus Rīgā.  

  Barikāžu Dienām 

Rīgā – 30  

 Karnawał 

 Dzień Babci i 

Dziadka 

 Olimpiada         

Literatury i 

Języka Polskiego  



Janvāra barikādes uzskatāmas par vienu no 
spilgtākajiem Latvijas iedzīvotāju apliecinājumiem 
vēlmei dzīvot brīvā, demokrātiskā valstī. 

I.Laurena 
Īsfilmas autori - 11.klase 
Mūzika: Jorge Mendez - Changes 

https://www.youtube.com/watch?
v=WAFWnSBBTXo 
 

 KARNAWAŁ 

 Styczeń minął nam pod znakiem karnawału. 
Niestety w tym roku, kolejnym pandemicznym 
roku, minął bez tradycyjnych szaleństw. Wszyscy 
żyją nadzieją, że wkrótce powróci normalność, 
tymczasem warto przypomnieć sobie, jak dawniej 
bawiono się podczas karnawału i co z tych tradycji 
pozostało do dziś. Przypomnijmy, że karnawałem 
nazywamy okres, który zaczyna się od święta 
Trzech Króli i trwa aż do Środy Popielcowej, 
gdy kalendarz znów zaczyna pościć. 
 Tradycja styczniowych zabaw, znana na 
całym świecie i w każdym kraju, sięga średnio-
wiecza. Gdy tylko dotarła do Polski, obrodziła 
wielobarwną obrzędowością. Trzeba przy tym 
pamiętać, że inaczej bawił się dawniej szlachecki i 
magnacki dworek, inaczej wieś  
i miasto. 
 Nieodłącznym elementem zabaw dworskich 
był kulig. Zabawa bogatych panów łączyła się z 
tańcami, jedzeniem i oczywiście przejażdżką 
saniami, zaprzęgniętymi w konie. Uczestnicy kuligu 

bawili się kilka, nawet kilkanaście dni, jeżdżąc od 
jednego dworku do kolejnego i wyczerpując 
wszelkie zapasy kolejnych sąsiadów. 
 Nieco inaczej bawiono się na dworach 
miejskich. Tu organizowano reduty. Były to 
wykwintne bale, na których obowiązywała ważna 
zasada – maski. To często było okazją do 
potajemnych spotkań kochanków. Podczas tej 
zabawy tańczono, grano w karty,  plotkowano 
 i zbierano pieniądze na rzecz ubogich. 

 Na wsi karnawał był szczególnym czasem: 
zabaw i odpoczynku od robót w polu. „Podczas 
karnawału dużo tańczono i śpiewano,   organizowa-
no wesela, biesiady i spotkania przy muzyce. 
Szczególnie obchodzone były ostatnie dni zapustów 
zwane ostatkami, które rozpoczynał Tłusty 
Czwartek. W tym dniu gospodynie gotowały 
tłustsze i obfitsze dania. Wieczorem po wsi chodzili 
przebierańcy. Zachodzili do sąsiadów, aby ich 
rozweselić i spłatać figla. Zwykle byli to młodzi 
chłopcy, którzy przebierali się za Żydów, Cyganów, 
dziadów, niedźwiedzie czy bociany, zakładając przy 
tym odpowiednie maski.”(https://rme.cbr.net.pl/). 
Do dziś świętujemy ten dzień spożywając pączki     
i chrusty. Ostatki nazywano również „śledzikiem”. 
Do dziś tą nazwą określa się w Polsce wtorek przed 
Środą Popielcową. Ostatki mijały pod znakiem 
obżarstwa i pijaństwa. Kto nie jadł wtedy tłusto, 
mógł pożegnać się ze szczęściem na kolejny rok. 
Koniec tym zabawom kładł oczywiście obrzęd 
posypywania głów popiołem na znak rozpoczęcia 
Wielkiego Postu. 
Co jadano w czasie karnawału?  



„Na stolach królował bigos. Ważne miejsce 
zajmowały też dziczyzna, kiełbasy, szynki, 
wędliny, pasztety, ryby w galarecie. Nie mogło 
zabraknąć słodkości i różnych ciast, w tym: 
tortów, pierników, owoców w miodzie. Toasty 
wznoszono winem, miodem pitnym i piwem. W 
ostatnie dni karnawału biesiadowanie trwało bez 
końca. Jedzono tłuste słodkości: racuchy, bliny, 
pampuchy, pączki, chrust. Zajadano się też 
bardzo obficie kraszonym jadłem – kaszą ze 
skwarkami, kapustą z mięsem ze słoniną, 
boczkiem oraz kiełbasą.  
Pod koniec karnawałowych zabaw na stole 
pojawiał się podkurek – posiłek z jaj, mleka i 
śledzi, symbolizował on przejście od mięsnych 
do postnych potraw.” (https://kobietamag.pl/
karnawal-w-polsce/).  
 Już 16 lutego kończy się tegoroczny 
karnawał. Miejmy nadzieję, że kolejny będzie 
huczny i radosny! 
 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 21 stycznia w Polsce obchodzony jest 
Dzień Babci. W tym dniu wnuki skaładają 
swoim babciom najlepsze życzenia oraz 
obdarowują prezentami i laurkami. 
Natomiast dzień później 22 stycznia jest Dzień 
Dziadka, wnuki  przekazują życzenia swoim 
dziadkom.  

 W Polsce Dzień Babci nie 
ma szczególnie długiej historii. W 1966 roku nowe 
święto  ogłosił "Express Wieczorny". Sam pomysł 
uczczenia starszych przedstawicielek naszego 
społeczeństwa powstał już dwa lata wcześniej w 
tygodniku "Kobieta i życie".  
 Klasa 4a przygotowała wiersze i laurki dla 
swoich babć i dziadków oraz krótki film , w którym 
zaprezentowała swoje artystyczne wystąpienia. 
 

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 
POLSKIEGO  

 
 19 lutego odbył się etap szkolny Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego (w formie on line). 
Test składał się z trzech części: gramatycznej, 
leksykalnej oraz części sprawdzającej rozumienie 
tekstu. W olimpiadzie wzięło udzia 11 uczniów  
z klas 12, 11 i 10. 
 
12 klasa 
 
Viktorija Baranovska 
Tatjana Beļikova 
Anastasija Kaļiņina 
Agata Pogumirska 
Anastasija Saveika 
Karolīne Siņavska 
 Nellija Zubova 
 
11 klasa  
 
Vlada Szarko 
Bożena Rakicka 
 
10 klasa  
Maija Basek 
Aleksandra Kalinina 
Kornelia Łapkowska 
 
 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
pracę, w najbliższym czasie poznamy nazwiska 
osób, które zakwalifikowały sie do kolejnego 
etapu. Etap okręgowy odbędzie się 12 marca w 
formie on line.  
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