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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczystości
upamiętniające
najważniejsze
daty w historii obu państw
zaczęły się 10 listopada
od Mszy Świętej,
którą celebrował
ksiądz Andris Szewels,
w kościele pw.

Obchody Świąt Niepodległości
w Dyneburgu

Serca Jezusowego.
Barwnym upiększeniem
święta były dzieci i młodzież z
ZTL «Kukułeczka», który wziął
czynny udział u nabożeństwie
m.in. w czytaniu modlitwy
wiernych oraz składaniu
darów. W kościele Polakom
towarzyszyła Ambasador RP w
Rydze Monika Michaliszyn.
Msza Swięta z okazji Niepodległości Polski z udzaiałem
W Święto Niepodległości
Ambasadora RP w Rydze Moniki Michaliszyn.
Polski i łotewski Dzień
Lāčplēsisa, 11 listopada
przedstawiciele ZPŁ oraz
władz miasta udali się na
Słobódkę, gdzie przy Krzyżu
poświęconym poległym
Legionistom Polskim oddali
hołd żołnierzom, którzy
przyczynili się do
wywalczenia niepodległości
Łotwy. W uroczystości wzięli
udział: Ambasador RP w
Rydze Monika Michaliszyn,
mer miasta Andrejs Elksniņš,
wicemerowie Jānis Lāčplēsis i
Jānis Dukšinskis, szefowie
Straży Miejskiej Gennadij
Kamiński i Aleksander
Linkiewicz, duchowieństwo
oraz delegacja przyjaciół z
Łukowa. Po złożeniu wieńców
zgromadzeni przy Krzyżu
wzięli udział w akcji
«Niepodległa do hymnu».
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Mer Daugavpils Andrejs Elksniņš, dyrektor Gimnazjum Polskiego Halina Smulko,
dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP Grzegorz Seroczyński przecinają
symboliczną wstęgę – szkoła otwarta!

W Święto Niepodległości Polski i
łotewski Dzień Lāčplēsisa, 11 listopada
przedstawiciele ZPŁ oraz władz miasta
udali się na Słobódkę, gdzie przy Krzyżu
poświęconym poległym Legionistom
Polskim oddali hołd żołnierzom, którzy
przyczynili się do wywalczenia
niepodległości Łotwy. W uroczystości
wzięli udział: Ambasador RP w Rydze
Monika Michaliszyn, mer miasta Andrejs
Elksniņš, wicemerowie Jānis Lāčplēsis i
Jānis Dukšinskis, szefowie Straży
Miejskiej Gennadij Kamiński i
Aleksander Linkiewicz, duchowieństwo
oraz delegacja przyjaciół z Łukowa. Po
złożeniu wieńców zgromadzeni przy
Krzyżu wzięli udział w akcji
«Niepodległa do hymnu».
Najważniejsze dla Polaków święto
uczciło również Przedszkole Polskie
im. Jana Platera Gajewskiego. Uroczysty i
patriotyczny koncert, na którym dzieci
zaprezentowały bogaty program
artystyczny odbył się 15 listopada.
W tym samym dniu odbyła się
uroczystość niepodległościowa w
Polskim Gimnazjum im. J. Piłsudskiego.
Impreza była połączona w otwarciem
budynku szkoły przy ul. Marijas 1 po
renowacji. W przepełnionej po brzegi
świeżo wyremontowanej sali
widowiskowej zgromadziły się setki
uczniów, nauczyciele oraz rodzice.
Akademię swoją obecnością zaszczycili
dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP
Grzegorz Seroczyński, kierownik
Wydziału Konsularnego Ambasady RP w
Rydze Pierwszy Radca Małgorzata
Hejduk-Gromek, mer Daugavpils Andrejs
Elksniņš, wice merowie, przedstawiciele
Kuratorium Oświaty oraz
duchowieństwa. Przemówienia
przeplatały się występami artystycznymi
Zespołu Tańca Ludowego «Kukułeczka»,
chórku szkolnego i harcerzy.
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Obchody
Świąt Niepodległości
w Rēzekne
Święta niepodległościowe w Rēzekne zostały
zorganizowane upamiętniając przede wszystkim
żołnierzy polskich, którzy walczyli za niepodległość
Łotwy. Oddział ZPŁ w Rēzekne wspólnie
z Państwowym Gimnazjum Polskim przygotowali
kilka interesujących imprez.

Uwieńczeniem obchodów niepodległościowych, na
które przybyli Polacy z różnych miejsc w kraju, był
wzruszający i patriotyczny koncert. Niesamowitym
widowiskiem po raz kolejny publiczność zebraną w Pałacu
Kultury w Dyneburgu 16 listopada zaskoczyła reżyserka
koncertu Żanna Stankiewicz.
Koncert rozpoczęło odśpiewanie hymnów państwowych
Polski i Łotwy. Następnie orkiestra kameralna «Daugava»
pod batutą dyrygenta Arnoldsa Grinbertsa wykonała
wiązankę polskich melodii z okresu, kiedy Polska
odzyskiwała niepodległość.
Na uroczystość przybyli mer Dyneburga Andrejs
Elksniņš, Dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP Grzegorz
Seroczyński, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady
RP w Rydze Pierwszy Radca Małgorzata Hejduk-Gromek,
prezes Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie» Mikołaj
Falkowski, księża: Edward Woronecki, Robert Maciejewski
oraz Walery Olszewski.
Mer miasta Daugavpils podkreślił historyczną
wspólnotę narodów polskiego i łotewskiego. Konsul RP
Małgorzata Hejduk-Gromek z okazji Święta Narodowego
złożyła życzenia przybyłym na uroczystość gościom oraz w
imieniu Ambasadora RP Moniki Michaliszyn przeczytała
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list gratulacyjny. Życzenia złożyli również Grzegorz
Seroczyński i Mikołaj Falkowski.
W dalszej części imprezy zatańczył zespół tańca
ludowego «Kukułeczka», który wprowadził na scenę
dynamikę i szczyptę polskiego temperamentu.
Prezentowane kompozycje taneczne i wokalne były
dynamiczne, patriotyczne i wzruszające do łez. Widzowie
mieli okazję usłyszeć polskie pieśni patriotyczne w
wykonaniu Chóru «Jutrzenka» oraz zespołów
instrumentalnych i wokalnych z Polskiego Gimnazjum im.
S. Batorego w Rēzekne. Następnie ZTL «Kukułeczka»
wykonał układ choreograﬁczny «Musztra ułańska» oraz
«Mazura». Wystąpili również chórek szkolny pod
kierownictwem Aliny Łapińskiej, Chór Promień, Zespół
Wokalny «Barwy Daugawy».
Kulminacją koncertu była kompozycja wokalnochoreograﬁczna na podstawie piosenki «Dzied mana
dvesele» w wykonaniu wszystkich pokoleń tancerzy ZTL
«Kukłeczka». W trakcie koncertu prezes ZPŁ Ryszard
Stankiewicz wręczył prezesom Oddziałów ZPŁ oraz
członkom Zarządu Dyneburskiego Oddziału «Promienia»
honorowe odznaki «Zasłużony działacz Związku Polaków
na Łotwie».

Wspaniałym i patriotycznym początkiem
obchodów Narodowego Święta Niepodległości Polski
11 listopada było wspólne odśpiewanie hymnu
narodowego «Mazurka Dąbrowskiego» przez uczniów i
personel Państwowego Gimnazjum Polskiego.
Następnie 13 listopada w Dłuzniewie (łot. Lūznava)
odbył się wieczór muzyczny pod nazwą «Wolność
i niepodległość w utworach Stanisława Moniuszki».
W Sali Czerwonej dworu wystąpili uczniowie i
nauczyciele z Szkoły Średniej im. Jānisa Ivanovsa w
Rēzekne. Kulminacja obchodów nastąpiła 15 listopada,
kiedy w gimnazjum odbyła się uroczysta akademia,
poświęcona odzyskaniu niepodległości przez Polskę
i Łotwę. Imprezę swoją obecnością zaszczyciła konsul
RP na Łotwie Małgorzata Hejduk-Gromek, dyrektor
Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej Grzegorz Seroczyński, przewodniczący Urzędu
Miasta Rēzekne Aleksander Bartaszewicz, kierownik
Kuratorium Oświaty Miasta Rēzekne Arnolds Drelings
oraz prezes Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie»
Mikołaj Falkowski. Koncert przygotowali uczniowie
wspólnie z nauczycielami. Nie zabrakło tańców, wierszy
i piosenek. W jednej z klas polonistka Anna Wowere
zorganizowała lekcję o kulturze Łotwy i Łatgalii.
Na końcu pani dyrektor Walentyna Szydłowska
oprowadziła gości imprezy po placówce przedstawiając
historię powstania i dzieje gimnazjum.
W trakcie uroczystości mer Rēzekne wraz
z przedstawicielem kuratorem oświaty wręczyli
dyplomy i nagrody nauczycielom, którzy obchodzili
jubileusz dwudziestopięcio- dwudziesto- i
piętnastolecia pracy zawodowej: Annie Wowere,
Sandrze Tarandzie, Ingūnie Zeili, Līdze Abrickiej,
Inie Kudrjavcevej, Annie Skripačenoce oraz
Aivarsowi Skripačenoksowi.
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Polsko-łotewska wymiana uczniów
W dniach 30 września–5 października uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin na Bielanach
w Warszawie razem z opiekunami gościli
w Polskiej Szkole Podstawowej im. hr. Platerów w Krasławiu.

Wymiana uczniów w ramach programu MEN miała na celu
integrację młodzieży z Polski i Łotwy. Uczestniczyli w niej uczniowie
klas 7 i 8. Młodzi Polacy brali udział w zajęciach i wycieczkach
tropem śladów polskości w Łatgalii. Zwiedzili nie tylko Krasław,
lecz udali się także do Dyneburga i Agłony.
Wizyta była częścią projektu «Wspólna klasa – najlepiej
po polsku» w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej
«Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą
prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geograﬁi, kultury
polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze
szkołami w Polsce».
Projekt został zorganizowany przez Fundację «Pomoc Polakom na
Wschodzie» i współﬁnansowany ze środków Ministerstwa Edukacji
Narodowej.

«Radość życia» w Dyneburgu

W Galerii Domu Polskiego 10 października otworzono
wystawę Heleny Ondzule pt. «Radość życia».
Artystka urodziła się i wychowała w Liwanach na
Łotwie. Wykształcenie zawodowe zdobyła w Ryskiej Szkole
Wzornictwa i Sztuki na Wydziale Projektowania Wyrobów
ze skóry. Następnie studiowała graﬁkę komputerową i
projektowanie na Uniwersytecie Daugavpilskim.
Pani Helena uczestniczyła w wystawach indywidualnych i
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zbiorowych w Liwanach, Daugavpilsie i Rydze.
Skąd pomysł na tytuł wystawy? Większość ludzi całe swoje
życie poświęca poszukiwaniu szczęścia, miłości oraz
powodów do radości. To wszystko możemy znaleźć w
otaczającym nas świecie: w uśmiechach, w oczach dzieci,
nawet w tematach obrazów. Eksponowane prace,
wykonane w technice olejnej i akrylowej, powstały w ciągu
ostatnich lat. Malowidła ukazują wszystkie w tym również
ciemne strony radości życia.
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Rekonstrukcja historyczna
na Górze Zamkowej

11 i 12 października w Rezekne gościł klub rekonstrukcji historycznej z Polski
«Garnizon Fortecy Częstochowskiej».

Grupa entuzjastów historii
zajmuje się odtwarzaniem
realiów życia naszych
przodków z XVII i XVIII wieku,
oraz bierze udział w licznych
międzynarodowych
wydarzeniach związanych z
historią.
Goście pokazali jak
wyglądało życie ludzi kilkaset
lat temu: czym się żywili, jakie
mieli ubrania, jakie perfumy,
stroje czy fryzury były modne,
jak się nazywały używane na
co dzień przedmioty, jak
wyglądało życie w wojsku i czy
często zdarzało się, że
żołnierski karabin nie chciał
wystrzelić.
W chłodny październikowy
weekend na Górze Zamkowej
rozpalono ogniska, które
ogrzewały zwiedzających.
Ulewny deszcz i potężny wiatr
dokonał zniszczeń w
Garnizonie, przewracając
namioty, dlatego pokazy
przeniesione zostały do
Polskiego Gimnazjum. Impreza
udała się m.in. dzięki pracy i
zaangażowaniu wolontariuszy
– uczniów Państwowego
Polskiego Gimnazjum w
Rezekne.
Realizacja wydarzenia była
możliwa dzięki wsparciu
Ambasady RP w Rydze i Urzędu
Miasta w Rēzekne. Partnerami
projektu byli ﬁrma
ochroniarska LDMC, Wodociągi
Miejskie «Rēzeknes Ūdens»
oraz Łotewskie Lasy
Państwowe.
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Konkurs recytatorski w Rēzekne
W ramach projektu
«Po ścieżce uśmiechu»
autorstwa polonistki
Państwowego Polskiego
Gimnazjum w Rēzekne
Beaty Baraś 8 października
odbył się konkurs
recytatorski dla uczniów
klas IV–VI.

Celem konkursu było
zainteresowanie dzieci
brzmieniem języka, który
przestaje być obcy, a zaczyna
przyciągać, czarować,
fascynować, a nawet budzić
miłość. W jury zasiedli:
przewodnicząca rezekneńskiego
oddziału Związku Polaków na Łotwie
Bernadeta Geikina-Tolstova oraz
nauczyciele – Elżbieta Nazarowa i
Marcin Bartnik.
Członkowie komisji punktowali
interpretację wierszyków i poprawną
wymowę. W konkursie wzięło udział

29 uczestników, przygotowywanych
przez polonistki: Elżbietę Bieniewicz,
Annę Wowere i Beatę Baraś.
Wśród uczniów klasy IV pierwsze
miejsce ex aequo zajęły Agrita
Fiodorova i Eva Šeslere, a III miejsce
Sindija Astašova. Wyróżnienia
otrzymały Betija Bernane, Sanita Kižla
i Valerija Rozviazeva. Wśród uczniów

klasy V pierwsze miejsce
zajęła Laura Mičule, II
miejsce – Mila Pavkšto, a
III miejsce – Soﬁja
Smirnova. Jurorzy
wyróżnili Soﬁję Ovečkiną,
Adriānę Sokolovą oraz
Ņikitę Žurņę. Wśród
najstarszych uczestników
czyli uczniów klasy VI
najlepsza była Dariana
Štokne, II miejsce zdobyła
Aļesja Pančenko,
a III miejsce – Daniela
Diāna Patmalniece.
Wyróżnienie otrzymała
Dagnija Zute. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody książkowe,
ufundowane przez Ambasadę RP
w Rydze oraz dyrekcję Państwowego
Polskiego Gimnazjum w Rēzekne.
Najlepsi recytatorzy reprezentowali
szkołę podczas centralnych eliminacji
XXVIII Konkursu Recytatorskiego
im. Adama Mickiewicza «Kresy 2019».

Jesienny koncert w CKP

Sezon koncertowy 2019/2020 w Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu zaczął się od występu nowego zespołu
instrumentalnego, który powstał pod kierownictwem Grzegorza Kagana, którego wielu Polaków kojarzy z ZTŁ «Kukułeczka».
Maestro jest mistrzem akordeonu oraz znanym wykładowcą w szkołach muzycznych miasta i gminy. Nowy zespół stworzyli
profesjonalni muzycy z wieloletnim doświadczeniem oraz młodzi instrumentaliści. Przybyła na ulicę Warszawską,
15 października publiczność mogła nasycić się przebojami muzyki światowej, polkami i walcami, wiązankami znanych
piosenek polskich, a także wysłuchać interpretacji polskich, łotewskich, litewskich oraz żydowskich piosenek ludowych.
Koncert przeplatały występy wokalistów CKP – Eweliny Kriwickiej, Stanisława Jakowenko i Angeliny Malcewej.
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«Przystanek Historia»
w Dyneburgu
Dr Piotr Paweł Warot.

Historyk Waldemar Tyszuk z prezentacją wystawy.
Przystanek Historia to projekt Instytutu Pamięci Narodowej podtrzymujący
pamięć o ludziach i ich czynach, które w czasach niewoli przybliżały
do odbudowy niepodległego Państwa Polskiego, a z wolności oraz godności
ludzkiej czyniły wartość najwyższą.

Prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Do tej pory «Przystanek Historia»
otwarto w Wilnie, Grodnie, we Lwowie,
na Zaolziu, w Żytomierzu, w Brukseli,
w Londynie, w Nowym Jorku i w
Chicago, przyszła też kolej na Łotwę.
W Polskim Gimnazjum im. Józefa
Piłsudskiego w Dyneburgu
15 października Instytut Pamięci
Narodowej zainaugurował dwunasty
«Przystanek Historia» poza granicami
Polski.
Delegacją IPN-u kierował prezes
dr Jarosław Szarek, który na wstępie
przedstawił działalność edukacyjną
Instytutu skierowaną do Polaków poza
granicami kraju. Scharakteryzował
idee kultywowania pamięci wśród
środowisk polskich i polonijnych
rozsianych po całym świecie. Dyrektor

prezentacja przygotowanej przez
białostocki OBEN IPN teki edukacyjnej
«Agresja sowiecka na Polskę i
okupacja wschodnich terenów
Rzeczypospolitej 1939–1941».
Na zakończenie delegacja
przekazała uczestnikom spotkania
materiały edukacyjne IPN (kalendarze
nauczyciela, egzemplarze «Biuletynu
IPN», gry edukacyjne) oraz najnowszy
podręcznik historii, wydany przez IPN
dla młodzieży polskiej mieszkającej
poza krajem.
Spotkanie zakończyło się
wspólnym zdjęciem. Następnie
delegacja IPN odwiedziła siedzibę
Związku Polaków na Łotwie i złożyła
znicze oraz kwiaty w polskich
miejscach pamięci w Dyneburgu.

Biura Edukacji Narodowej IPN Adam
Hlebowicz w swoim wystąpieniu
opowiedział o powstającym aktualnie
słowniku inteligencji polskiej na
Kresach Wschodnich i zachęcił
dyneburżan do włączenia się w
realizowany projekt. Dr hab. Piotr
Kardela, dyrektor Oddziału IPN w
Białymstoku, zaprezentował
najnowszą publikację naukową
białostockiego oddziału IPN
«Antykomunizm Polaków w XX wieku».
Historyk z OBEN IPN w Białymstoku
Waldemar Tyszuk opowiedział o
przygotowanej przez siebie wystawie
«Agresja sowiecka 17 września 1939 r.
Polska północno-wschodnia».
Kolejnym punktem nowego
«Przystanku Historia» była
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Impreza z akcentem polskim
w Muzeum Wojny Łotwy
W Muzeum Wojny Łotwy 16 października
odbyła impreza pt. «Podróż do Wojny
o Niepodległość Łotwy – do Łatgalii».

Po oﬁcjalnym otwarciu dokonanym przez dyrektorkę muzeum Aiję
Fleiję i przedstawicieli Ambasady RP w Rydze uczestnicy wydarzenia
wysłuchali odczytu o ostatniej fazie oswobodzenia Łotwy oraz
Polakach nagrodzonych Orderem Lačplēsisa za udział w Kampanii
Łatgalskiej.
Następnie uczestnicy mogli zwiedzić muzeum oraz specjalną
ekspozycję «Stworzenie Państwa Łotewskiego i Wojna
Niepodległościowa 1918–1920». Zorganizowano grę interaktywną
«Wywiad Śladami kpt. Hugo Helmanisa», a także pokaz ekwipunku
żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie .
Imprezę zakończył koncert ryskiego chóru «Polonez».
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane prze Muzeum Wojny Łotwy
przy współpracy z Ambasadą RP w Rydze, Polskim Kontyngentem
Wojskowym na Łotwie, Klubem Kultury Polskiej «Polonez» oraz Polską
Szkołą Średnią im. Ity Kozakiewicz w Rydze.

«Dzieci bawią się w planety»

W Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu 18 października
odbył się konkurs recytatorski poświęcony poezji polskiej
pisarki Wandy Chotomskiej – autorki wierszy, twórczyni
opowiadań dla dzieci i młodzieży.

W konkursie zorganizowanym z okazji rocznicy
90. urodzin poetki, wzięło udział ponad 30 uczniów
klas I–IV Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego.
Uczestników konkursu oceniała komisja, w której skład
weszły nauczycielki gimnazjum Anita Perlińska i Sandra
Ziedynia oraz aktorka Teatru Daugavpilskiego Irina
Keszyszewa.
l Wśród pierwszoklasistów I miejsce zajęła Dominika
Dea Tymszan, II miejsce – Eryk Teleżnikow, a III miejsce –
Leila Sadykowa.
l Wśród uczestników konkursu z klasy II pierwsze
miejsce wydeklamowała Patrycja Alhimowicz, II miejsce –
Soﬁa Afanasjewa, a III miejsce – Konstanty Stankiewicz.
Wyróżnienie za kreatywność zdobyła Diana Hrapane.
l W konkurencji klas III-IV zwyciężył Andrzej Hotin,
II miejsce zdobyła Stefania Zabolotjko, a III miejsce –
Makar Szwernik. Margarita Gedzjun została wyróżniona za
kreatywne podejście do tematu.
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Uczestnicy i laureaci konkursu otrzymali nagrody,
dyplomy i podziękowania. Wykonano również wspólne,
pamiątkowe zdjęcie. Dyrektorka Centrum Kultury Polskiej
Żanna Stankiewicz zaznaczyła, że nieoceniony jest wkład
nauczycieli języka polskiego i rodziców w wychowanie
dzieci w duchu polskim. Podziękowała im za współpracę i
przygotowanie uczniów do recytacji.
Konkurs odbył się przy wsparciu
Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie».

Festiwal Filmów Stanisława Barei

W sobotę, 2 listopada
w kinogalerii «K.Suns»
w Rydze odbył II Festiwal
Filmów Polskich.

Tym razem widzowie mogli nasycić
się ﬁlmami króla polskiej komedii
Stanisława Barei.
Imprezę zorganizowało
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Relacji Polsko-Łotewskich «Silesia».
W uroczystym otwarciu festiwalu
udział wzięła Ambasador RP w Rydze

Monika Michaliszyn, Konsul RP na
Łotwie Małgorzata Hejduk-Gromek,
żołnierze Polskiego Kontyngentu
Wojskowego stacjonującego w Ādaži
z mjr. Danielem Stanickim na czele,
przedstawiciele Oddziałów Związku
Polaków na Łotwie, przedstawiciele
środowisk polonijnych oraz sympatycy
kultury polskiej i dobrego kina.
Gospodarz imprezy Mariusz Duka
zaznaczył, że ﬁlmy Stanisława Barei
należą do najpopularniejszych
polskich komedii i ﬁlmów określanych
mianem «kultowych». Widzowie
obejrzeli trzy produkcje Barei: «Miś»,

«Brunet wieczorową porą» oraz
«Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?»
Ambasador RP Monika Michaliszyn
podkreśliła, że ﬁlmy wybitnego
polskiego reżysera pomagały Polakom
w Kraju przetrwać trudne czasy PRL,
pozwalając śmiać się z absurdów
tamtych lat przez łzy.
Natomiast przedstawiciel
kinogalerii «K.Suns» Juris Zviedris
zaznaczył, że festiwal to wyjątkowa
okazja kiedy można zobaczyć na
Łotwie polskie ﬁlmy, które rzadko
goszczą w miejscowych kinach.

Mariusz Duka, Ambasador RP Monika Michaliszyn, Indra Duka.
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Trzydziestolecie ZPŁ
w Jelgavie

W dniach 23–30 listopada Jelgavski Oddział Związku Polaków na Łotwie
w ramach obchodów swojego 30-lecia zorganizował Dni Kultury Polskiej.

25-lecie Oddziału ZPŁ
w Jurmali
Prezes Oddziału ZPŁ w Jurmali Sabina Cironok w otoczeniu zacnych gości.

Jurmalski Oddział Związku Polaków na Łotwie 13 października świętował swoje
25. urodziny. Przez wszystkie te lata Oddziałem kierowała pani Sabina Cironok.
Uroczystość w Szkole Muzycznej skupiła nie tylko Polaków z
miasta nad morzem, lecz również z Rygi, Jełgawy, Tukumsa oraz
Dyneburga. Swoją obecnością imprezę zaszczyciła Ambasador RP
w Rydze Monika Michaliszyn oraz prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz.
Wspaniały koncert, przygotowany przez najwybitniejszych
muzyków lokalnej szkoły muzycznej, zainaugurowało odśpiewanie
hymnów Łotwy i Polski. Następnie zabrzmiały sonaty, preludia,
polonezy oraz etiudy Fryderyka Chopina.
W ﬁnale koncertu głos zabrała Ambasador RP Monika
Michaliszyn, która złożyła życzenia Związkowi z okazji jubileuszu,
podziękowała dyrekcji Szkoły Muzycznej, utalentowanym
muzykom, zaznaczając, że muzyka Fryderyka Chopina wywołuje na
prawdę głębokie uczucia patriotyczne. Ciepłe słowa do jubilatów
skierował również proboszcz miejscowej paraﬁi ksiądz Andris
Blūms.
Następnie uczestnicy imprezy udali się do holu Szkoły
Muzycznej, gdzie wśród kwiatów i prezentów składano szczere i
miłe życzenia.
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Pani Sabina kieruje Związkiem Polaków w Jurmali
od 1994 r.

23 listopada odbył się dzień otwarty w Klubie
Języka Polskiego w Wydziale Integracji
Społecznej. Należy zaznaczyć, że w roku
2019/2020 klub prowadzi bezpłatne zajęcia z
języka polskiego dla dzieci, młodzieży i
dorosłych pomagając poznać polskie tradycje i
kulturę. Jedną z atrakcji Dni Kultury Polskiej było
menu z daniami kuchni polskiej, które przez
tydzień można było skosztować w lokalnym
bistro «SILVA». W Wydziale Integracji Społecznej
25 listopada otwarto wystawę «Kobiety
niepodległości» przygotowaną przez Muzeum
Historii Polski z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Uwieńczeniem Dni Kultury był koncert
poświęcony świętom niepodległości Polski i
Łotwy, a także jubileuszom trzydziestolecia ZPŁ i
lokalnego Oddziału, który odbył się 30 listopada
w Jelgavskim Domu Kultury. Swoją obecnością
uroczystość zaszczyciła Kierownik Wydziału
Konsularnego Ambasady RP w Rydze 1 Radca
Małgorzata Hejduk-Gromek, która skierowała do
jubilatów ciepłe słowa uznania i przeczytała list
gratulacyjny Ambasadora RP w Rydze Moniki
Michaliszyn.
Koncert zainaugurowała pieśń «O, Ziemio
Polska» ze słowami Jana Pawła II w wykonaniu
Edyty Bergmane, kierownika jełgawskiego
Zespołu «Stokrotki». Następnie odśpiewano
hymny łotewski i polski. Wystąpiły miejscowe
zespoły wokalne «Słowiczek» i «Stokrotki».
Zespół Tańca Ludowego «Kukułeczka» tym razem
pokazał widzom tańce kaszubskie, sieradzkie i
przeworskie, a także tańce łotewskie. Kulminacją
koncertu był występ zespołu «Solatium» z
Podlasia.
Ponadto prezes ZPŁ Ryszard Staniewicz
wręczył nagrody «Zasłużony działacz Związku
Polaków na Łotwie» Edmundowi Misewiczowi,
Elicji Barysznikowej oraz 92-letniej Jadwidze
Muryn. Uroczystość zakończyła się wspólnym
odśpiewaniem «Roty».
15
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« TUTAJ TAKżE ByŁA ŁOTWA ».

Tomasz Otocki

11 września 2019 r.
prezydent Łotwy Egils Levits
złożył wizytę w Warszawie.
Była to już jego druga podróż
do Polski po objęciu urzędu –
1 września uczestniczył
w obchodach osiemdziesiątej
rocznicy wybuchu
II wojny światowej.
Dziesięć dni później łotewska
głowa państwa spotkała
się z prezydentem
Andrzejem Dudą, z którym
omówił stan stosunków
polsko-łotewskich,
podkreślając, że obie strony
mają takie samo
podejście do budżetu
Unii Europejskiej,
unijnej polityki rolnej,
a także wojny na Ukrainie.
Skupiono się także
na relacjach transatlantyckich
i obecności wojsk polskich
w Ādaži.
Prezydent Levits złożył kwiaty
pod Grobem Nieznanego
żołnierza, odsłonił także
uroczyście tablicę
na budynku przy
ulicy Szkolnej,
gdzie do 1939 r.
znajdowało się
poselstwo
Łotwy w Warszawie.
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Tablica na dawnym poselstwie przy
ulicy Szkolnej w Warszawie

Odsłonięcie tablicy na budynku poselstwa Łotwy w latach 1926-1939.
Inicjatorem odsłonięcia tablicy był
prof. Ēriks Jēkabsons, niezmiernie
zasłużony dla badania stosunków
polsko-łotewskich, a także historii
Polonii Łotewskiej, niegdysiejszy stały
współpracownik «Polaka na Łotwie». –
Jestem historykiem, dlatego było dla
mnie, by o naszej wspólnej historii, która
zresztą jest wymowna (wojny, kampania
łatgalska), pamiętali nie tylko historycy,
ale także społeczeństwo oraz politycy,
bo to jest ważne także z punktu
widzenia współczesnych relacji. Oprócz
tego muszę wspomnieć, że jako Łotysz
mam także polskie pochodzenie, jestem
patriotą obu krajów. Dlatego ta tablica

była dla mnie ważna – mówi «Polakowi
na Łotwie» Jēkabsons.

WyNAJMOWANA
KAMIENICA PRZy
JASNEJ 17
Stosunki dyplomatyczne między
Polską a Łotwą zostały nawiązane w
1919 r., jednak formalne uznanie
niepodległości północnego sąsiada
przyszło w styczniu 1921 r.,
antydatowane na 31 grudnia 1920 r.
W momencie, gdy w Warszawie
pojawił się pierwszy łotewski poseł,
Atis Ķeniņš, zwany «stałym

przedstawicielem», stało się
konieczne znalezienie odpowiedniego
miejsca, w którym mógłby urzędować.
Źródła historyczne odnotowują
działalność poselstwa Republiki
Łotewskiej w hotelu Victoria przy ul.
Jasnej 26 już w roku wojny polskobolszewickiej. Hotel «Victoria» istnieje
obecnie w Warszawie przy placu
Piłsudskiego, jednak jest to już
zupełnie inny budynek. Przedwojenna
«Victoria» była usytuowana parę ulic
dalej. Budynek wybudował dla siebie
w 1852 roku architekt Piotr Frydrych,
jednak po parunastu latach został on
przerobiony przez spółkę «Mader &
Jacobi» na hotel, który liczył ponad
siedemdziesiąt pokoi. Niektóre pokoje
zdobiły obrazy autorstwa znanego
polskiego malarza Wojciecha Gersona
(1831–1901). W czasie Powstania
Warszawskiego w budynku hotelu
«Victoria» kwaterował sztab
komendanta Okręgu Warszawskiego
AK płk. Antoniego Chruściela ps.
«Monter». Ostatecznie budynek
zburzyli naziści w dniu 4 września
1944 r. Po II wojnie światowej władze
Warszawy zdecydowały, że nie będzie
on odbudowany.
Kolejna siedziba poselstwa Łotwy
mieściła się również przy ulicy Jasnej,
ale nieco dalej, w tzw. kamienicy
Ankiewicza, którą poselstwo
podnajmowało. Było to jednak tylko
przez okres dwóch lat. W 1925 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Łotwy zdecydowało o kupnie
dwupiętrowego budynku przy

malutkiej ulicy Szkolnej, łączącej
Świętokrzyską z pl. Jana Henryka
Dąbrowskiego. Premierem był
wówczas Marģers Skujenieks, zaś
ministrem spraw zagranicznych
Felikss Cielēns. Notabene w
dwudziestoleciu międzywojennym
parę kroków od poselstwa Łotwy
znajdowało się (na tym samym placu)
poselstwo Republiki Italii, jak przed
II wojną światową określano Włochy.

Poselstwo Łotwy w Warszawie
po niemieckich bombardowaniach
we wrześniu 1939 r.

PRZEZ TRZyNAŚCIE
LAT PRZy ULICy SZKOLNEJ
Budynek przy ulicy Szkolnej 6
służył państwu łotewskiemu aż do
agresji niemieckiej na Warszawę we
wrześniu 1939 r. Zbombardowany,
uległ spaleniu 26 września 1939 r.
Przez trzynaście lat mieściło się
jednak tutaj poselstwo łotewskie.
W archiwach łotewskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a
także w polskim Narodowym
Archiwum Cyfrowym zachowały się
zdjęcia, także wnętrz.
Jednym z najbardziej znanych zdjęć
poselstwa przy ulicy Szkolnej jest
zrobiona w październiku 1931 roku
fotograﬁa przestawiająca
demonstracje warszawiaków
przeciwko dyskryminacji mniejszości
polskiej na Łotwie. O kryzysie w
stosunkach polsko-łotewskich jesienią
1931 r. «Polak na Łotwie» pisał w
2015 r. Na zdjęciu widzimy studentów
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy
protestują przeciwko sytuacji
politycznej na Łotwie, jednak są
wstrzymywani przez policję pieszą.
W głębi widoczny jest oddział policji
konnej.
To jednak moment «dramatyczny»
w naszych relacjach. W Narodowym
Archiwum Cyfrowym zachowało się o
wiele więcej zdjęć z ulicy Szkolnej.
Jedno z pierwszych, którymi
dysponujemy pochodzi z maja 1930 r.
Widoczny jest na nim poseł Mārtiņš
Nukša, który właśnie opuszcza
17
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Demonstracja studentów Uniwersytetu Warszawskiego przeciwko represjom
stosowanym przez rząd łotewski wobec mniejszości polskiej.
placówkę po dziewięciu latach pracy
w Warszawie (akredytowany był
również w Rumunii i Austrii, po 1930 r.
będzie sprawować funkcję posła w
Danii, Szwecji i Norwegii). Nukša
ustawił się do fotograﬁi w
towarzystwie żony, a także innych
pracowników poselstwa.

publiczna na Łotwie przyjęła zajęcie
przez Polaków czeskiego Śląska
Cieszyńskiego negatywnie – mówił we
wrześniu 2019 w rozmowie z

«Przeglądem Bałtyckim» prof. Ēriks
Jēkabsons. – Czechosłowacja była
przyjmowana jako przyjazny kraj (...) Jest
stanowisko naszego posła z Warszawy
Ludvigsa Ēķisa, on cały czas
komunikował się z posłem
Czechosłowacji w Polsce Jurajem
Slávikiem. Ten ostatni był rozżalony,
zwierzał się, jak zachowuje się
prezydent Polski Ignacy Mościcki w
stosunku do prezydenta Edvarda
Beneša. Ēķis napisał w swojej notatce, że
Slávik posiwiał w ciągu kilku dni. Jeśli
chodzi o zajęcie Zaolzia, opinia rządowa
Łotwy była neutralna, aczkolwiek w
społeczeństwie nie było ono dobrze
przyjęte – mówi prof. Jēkabsons.
Wracajmy jednak do wrześniowego
rautu. Na innym zdjęciu widzimy
wiceministra spraw zagranicznych
Polski Jana Szembeka z rozmowie
małżonką szefa Sztabu Głównego WP
Wandą Stachiewicz przy stole z
przekąskami. Na pierwszy plan
wybijają się interesujące lampy. Na
stole znajduje się najwyraźniej tort i

IMPREZA
DyPLOMATyCZNA
W POSELSTWIE
We wrześniu 1938 r.
sfotografowano raut w poselstwie
Łotwy wydany przez ostatniego w
historii naszych relacji posła Ludvigsa
Ēķisa. Z tej imprezy dysponujemy aż
kilkoma fotograﬁami. Na pierwszym
zdjęciu widoczny jest poseł Ludvigs
Ēķis wraz ze swoją małżonką Almą
Leoniją Anną Ēķe z domu Fūrmane,
attaché wojskowy Czechosłowacji
Prokop Kumpošt, a także sanacyjny
pułkownik Tadeusz Pełczyński.
To trudny moment dla państwa
czechosłowackiego, za chwilę zacznie
się konferencja monachijska, która
przypieczętuje aneksję Sudetów przez
III Rzeszę. Polska z kolei zajmie
Zaolzie, z czego nie do końca są
zadowoleni Łotysze. – Opinia
18

Poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Łotwy w Polsce Mārtiņš Nukša
w towarzystwie rodziny i członów poselstwa przy samochodzie.
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goście podczas słuchania muzyki. Od
lewej siedzą pani Zoﬁa Regulska, pani
Sokołowska, małżonka attaché
lotniczego Ambasady Francuskiej pani
Arbitre. Między nimi z lewej stoi pani
Alma Ēķe. W drzwiach widoczni są
poseł nadzwyczajny i minister
pełnomocny Ludvigs Ēķis oraz poseł
nadzwyczajny i minister pełnomocny
Grecji w Polsce Kimon Collas,
sprawujący swą funkcję od 1935 r.

OSTATNIE CHWILE
KAMIENICy PRZy
ULICy SZKOLNEJ 6

Raut w Poselstwie Łotwy w Warszawie, wrzesień 1938 r. Stoją od prawej:
attaché wojskowy Poselstwa Czechosłowacji w Polsce płk Prokop Kumpošt,
poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Łotwy w Polsce Ludvigs Ēķis
z małżonką oraz płk Tadeusz Pełczyński.
owoce, zaś na ścianach poselstwa
łotewskiego przy ulicy Szkolnej wiszą
medaliony z widokami, które są dziś
ciężkie do odszyfrowania.
Na kolejny zdjęciu widoczna jest
żona sekretarza poselstwa Nikolajsa
Āboltiņša, który przebywał w
Warszawie w latach 1934–1939. Pani
Āboltiņa ubrana jest w łotewski strój
ludowy, pozuje do zdjęcia na tle
obrazu, który przedstawia Łotyszki,
które również przybrały odświętne
stroje ludowe.
Na innej fotograﬁi z tego samego
rautu widzimy attaché wojskowego
Litwy Aloyzasa Valušisa w
towarzystwie swojej żony, córki
prezydenta Antanasa Smetony, a także
wiceministra spraw zagranicznych
Polski Jana Szembeka.
Warto nadmienić, że w marcu
1938 roku Polska i Litwa nawiązały
oﬁcjalne relacje dyplomatyczne i
bardzo szybko w Warszawie pojawiło
się poselstwo Litwy – najpierw w
Hotelu Europejskim, później zaś w
kamienicy przy ulicy Koszykowej.
Litwini bywali częstymi gośćmi w
poselstwie Łotwy, podobnie jak
Estończycy, w końcu od 1934 r.

działała tzw. Bałtycka Ententa, czyli
sojusz trzech republik bałtyckich.
Ostatnie zdjęcie z rautu jest chyba
najciekawsze, są na nim widoczni

Jednym z ostatnich zdjęć całego,
niezniszczonego budynku,
dysponujemy dzięki archiwom
austriackim. Te fotograﬁe znajdują się
na oﬁcjalnej stronie ambasady Łotwy
w Warszawie, mieszczącej się obecnie
po drugiej stronie Wisły, przy ulicy
Królowej Aldony. Jak pisze prof. Ēriks
Jēkabsons w swoim artykule
«Poselstwo Łotwy w Polsce we
wrześniu 1939 roku» jeszcze w lutym
1939 r. z Rygi do Warszawy samolotem
Polskich Linii Lotniczych "LOT"

Raut w Poselstwie Łotwy w Warszawie, wrzesień 1938 r. Wiceminister spraw
zagranicznych Polski Jan Szembek z rozmowie małżonką szefa Sztabu Głównego
WP panią Wandą Stachiewicz przy stole z przekąskami.
19

HISTORIA

można było ją kupić (oprócz świeżego
mięsa) (...) 5 września po otrzymaniu
informacji od polskiego MSZ poseł
Ludvigs Ēķis razem z kierowcą
poselstwa oraz stenograﬁstką F.
Bemsteine, podobnie jak inni dyplomaci
zagraniczni w Warszawie, udał się
samochodem poselstwa przez Nałęczów,
Lublin i Lwów do Krzemieńca. Przybył
tam wieczorem 7 września – pisze Ēriks
Jēkabsons. Niestety w wyniku działań
armii niemieckiej ucierpiało
poselstwo przy ulicy Szkolnej. Ostrzał
artylerii i bombowców dosięgnął rejon
poselstwa już od samego początku
wojny, a pierwsze odłamki traﬁły w
gmach poselstwa w nocy z 8 na 9
września.

Raut w Poselstwie Łotwy w Warszawie,
wrzesień 1938 r. Stoją od lewej:
attaché wojskowy Poselstwa Litwy
w Polsce płk Aloyzas Valušis
z małżonką i wiceminister spraw
zagranicznych Polski Jan Szembek.
dostarczono specjalnie zamówione
nowe meble dla poselstwa. 1 września
1939 r. dochodzi do niemieckiej
agresji na Polskę, zaczynającej się od
Westerplatte i bombardowania
Wielunia. O swoje życie boją się także
mieszkańcy Warszawy. W momencie
rozpoczęcia wojny w poselstwie było 16
pracowników (część z rodzinami), jednak
wkrótce dołączyło do nich jeszcze kilku
zaskoczonych przez wojnę w Warszawie
obywateli łotewskich. Już l września
znajdujące się w poselstwie kobiety i
dzieci zostały – z powodu niemieckich
ataków powietrznych – przeniesione do
piwnicy, a mężczyźni dołączyli do nich,
kiedy ostrzał stał się szczególnie silny.
Także l września poseł Ludvigs Ēķis
meldował swemu ministerstwu o
pierwszych atakach powietrznych na
Warszawę. Do poselstwa stale
przybywali kolejni obywatele łotewscy,
wśród których było wielu, zaskoczonych
przez wojnę w Polsce, łotewskich
studentów (...) Początkowo zapasy
żywności w poselstwie były
wystarczające. Także w mieście jeszcze
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Sprawozdanie I sekretarza
poselstwa Arnoldsa Langinsa dla
ministra Vilhelmsa Muntersa.
Ryga, 26 października 1939 roku
(fragmenty)
Noc z 25 na 26 września spędziłem,
jak zwykle, w głębi pomieszczeń piwnicy.

Sen był często przerywany wybuchami
pocisków artylerii i przed godz. 8.00
rano słyszałem znowu hałas ostrzału w
pobliżu poselstwa. 26 września około
godz.8.00 przybył do mnie portier
Plavpavuls i meldował. że budynek
poselstwa się zapalił. Wybiegłem na
ulicę i zobaczyłem, że z okien kuchni
mieszkania posła i dwóch okien obok
wydobywa się dym i płomienie. Ramy
okienne bez szyb były otwarte i paliły
się (...)
Kiedy po południu Plavpavuls
poszedł do poselstwa i dłuższy czas nie
wracał, pośpieszyłem poszukać go i
ujrzałem, że pali się już parter budynku.
Obok budynku zobaczyłem Wojteckiego,
który jedyny sypał piasek z jamy po
bombie przez okna do pomieszczenia
kancelarii, na próżno usiłując zgasić
ogień. ponieważ tam w jaskrawym
płomieniu paliły się zwalone sklepienia
pierwszego piętra. Wojtecki mówił. że
dopiero co przybył z piwnicy na Szkolnej
2, gdzie znalazł schronienie. i
Plavpavulsa nie widział. W bramie paliły
się spadłe kawały drzewa i na podwórze

Raut w Poselstwie Łotwy w Warszawie, wrzesień 1938 r. Uczestnicy rautu
podczas słuchania muzyki. Od lewej siedzą: pani Zoﬁa Regulska, pani Sokołowska,
małżonka attaché lotniczego Ambasady Francuskiej pani Arbitre.
Między nimi z lewej stoi pani Ēķis. W drzwiach widoczni: poseł nadzwyczajny
i minister pełnomocny Łotwy w Polsce Ludvigs Ēķis oraz poseł nadzwyczajny
i minister pełnomocny Grecji w Polsce Kimon Collas.
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POST SCRIPTUM

Poselstwo Łotwy w Warszawie
po niemieckich
bombardowaniach we wrześniu 1939 r.
nie mogłem wejść, ale, ponieważ ostrzał
trwał, długo nie mogłem zatrzymywać
się i naprędce zrobiwszy zdjęcia
palącego się budynku, wróciłem na
Rysią (...)
Rankiem 27 września stwierdziłem,
że główny budynek spalił się do
sklepień piwnicy, wraz z całym
zostawionym w nim inwentarzem i
archiwami. Pozostały tylko osmalone
murowane ściany. Piwnicy z
zostawionymi w nich rzeczami ogień nie
dotknął, chociaż do schodów piwnica
jest zasypana gruzem. Ogień nie dotknął
również piętrowego budynku na
podwórku, na piętrze którego jednak
szkodę poczyniły dwa granaty: jeden nie
wybuchł, 17 września rozwalił ścianę
zewnętrzną mieszkania kierowcy drugi,
który wybuchł, prawdopodobnie w dzień
pożaru w mieszkaniu attache Zebergsa,
niszcząc w nim większą część mebli.
(Cytat za: Ēriks Jēkabsons,
«Poselstwo Łotwy w Polsce we wrześniu
1939 roku»,
«Przegląd Nauk Historycznych»,
R. IV, nr 1/7, 2005 r., s. 111-144)

Po II wojnie światowej, gdy całe
śródmieście Warszawy leżało w
gruzach, nie odbudowano ani jednej
kamienicy przy ulicy Szkolnej.
Zabudowano ją socjalistycznymi
blokami. Obecnie w jednym z nich,
tam gdzie była przed 1939 r. Szkolna
6, mieści się prestiżowa restauracja z
kuchnią bałkańską «Banja Luca»,
gdzie można dobrze, niedrogo i
smacznie zjeść. Tablica umieszczona z
inicjatywy Ēriksa Jēkabsonsa została
zawieszona na budynku, który
znajduje się na rogu ulicy Szkolnej i
placu Jana Henryka Dąbrowskiego.
Przez II wojną światową była tam
kamienica przy ulicy Szkolnej 10,
nieco dalej położona niż poselstwo
Łotwy. Warto podkreślić, że jest to
tablica dwujęzyczna, a zarazem
pierwszy na mapie namacalny ślad
«warszawskiej łotewskości». Być może
są w stolicy Polski inne miejsca
związane z pobytem Łotyszy w
Warszawie, które warto upamiętnić.
Teraz jednak post scriptum
lwowskie. Tak się składa, że przed
1939 r. Republika Łotewska posiadała
cały szereg konsulatów honorowych
na terenie Polski. Żaden z nich nie

Konsulat łotewski we Lwowie
1929–1939, fot.Dawid Hallman.

Żona sekretarza poselstwa Łotwy
w Warszawie Nikolajsa Āboltiņša
w łotewskim stroju ludowym.
został upamiętniony do tej pory
tablicą: ani w Łodzi, ani w Krakowie,
ani w Katowicach, Wilnie, Poznaniu
czy Gdyni. Lwowską placówkę
postanowili jednak uczcić Ukraińcy –
obecnie także w stolicy Galicji
Wschodniej mieści się konsulat Łotwy,
którym kieruje ukraiński
przedsiębiorca Wołodymyr Harcula.
Niestety działa on już w zupełnie
innym budynku, jednak na kamienicy
przy ulicy Romanowicza (ob.
Saksahańskoho), gdzie funkcjonował
do 1939 r. , kierowany przez nafciarza
Wita Sulistrowskiego, znajduje się
dwujęzyczna, ukraińska i łotewska,
tablica. Kto teraz w kolejce do
upamiętnień? Może Łódź, może
Katowice, może Poznań?
Zdjęcia użyte w artykule pochodzą
z Narodowego Archiwum Cyfrowego,
a także z strony ambasady Łotwy
w Berlinie. Informacje adresowe
o poselstwie Łotwy przy ulicy Szkolnej
(w załączniku) pochodzą
z Listy Korpusu Dyplomatycznego
w Warszawie, wydanej przez polski MSZ
w języku francuskim w 1933 r.
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«Świąteczna Paczka
Bożonarodzeniowa 2019»

W 2019 r. już po raz czwarty Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie
oraz Wydział Konsularny Ambasady RP na Łotwie przy współpracy
Związku Polaków na Łotwie przygotowali bożonarodzeniową
akcję charytatywną.

Zbieranie darów w Polsce zorganizowali żołnierze V rotacji PKW pod
dowództwem mjr Daniela Stanickiego. Akcję umożliwiła hojność ludzi
dobrej woli z Polski. Dzięki wielkiej oﬁarności zgromadzono produkty
żywnościowe oraz artykuły chemii gospodarczej.
Żołnierze PKW wspólnie z Konsul Małgorzatą Hejduk-Gromek kilka
tygodni przed Świętami zaczęli odwiedzać Polaków w różnych zakątkach
kraju przekazując zgromadzone dary. Paczki otrzymali zasłużeni działacze,
seniorzy oraz osoby najbardziej potrzebujące.
Obdarowani Polacy dzielili się z gośćmi swoimi doświadczeniami
życiowymi oraz historiami rodzinnymi. Spotkania były niesamowicie
wzruszające. Wiele rodzin dzięki darom rodaków będzie mogło przygotować
tradycyjne posiłki świąteczne, a Święta Bożego Narodzenia staną się
jeszcze bardziej polskie.

Lekcja historii w Domu Polskim
7 listopada do Galerii na Warszawską przybyli uczniowie klasy
dziesiątej i dwunastej państwowego Gimnazjum Polskiego
im. Józefa Piłsudskiego.

Nauczycielki z Polski skierowane do pracy na Łotwie przez
ORPEG Marzena Bernacka-Basek i Anita Perlińska zabrały
uczniów do Domu Polskiego, żeby zapoznać się z historią
Polaków i polskości na obecnym terytorium Łotwy na wystawie
«Polacy na Łotwie Wczoraj i Dziś».
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Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prezesa Związku
Polaków na Łotwie Ryszarda Stankiewicza – osobę posiadającą
ogromną wiedzę historyczną o Inﬂantach Polskich i polskich
wątkach w dziejach terenów obecnie łotewskich. Prezes
podkreślił, że warto wiedzieć jak było i jak jest. Przecież lekcje
historii dają nam tylko wiedzę ogólną, a takie wystawy mogą
pokazać szczegółową historię lokalną i opowiadają o osobach,
o których często nie przeczytamy w żadnym podręczniku. Ślady
polskości i kilkuwiekowej obecności szlachty polskiej na
naszych terenach do dziś spotykamy na każdym kroku.
Ksiądz Robert Maciejewski z kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP wskazał, że szczególną atrakcyjność kultury
polskiej pokazuje przykład niemieckich rodów szlacheckich
takich jak Tyzenhauzowie lub Platerowie, które się spolszczyły
za czasów Inﬂant Polskich. Na końcu krótkiego przemówienia
przypomniał młodzieży słowa świętego Jana Pawła II «Naród,
który zapomina o swojej historii jest skazany na zagładę».
Autorami wystawy sﬁnansowanej ze środków Senatu RP za
pośrednictwem Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie» są
tłumaczka i przewodniczka Krystyna Kunicka, dziennikarz
Tomasz Otocki i prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz. Materiał
został przygotowany na stulecie niepodległości Polski i Łotwy.
Na podstawie wystawy nauczycielki zorganizowały
ćwiczenia dla uczniów. Karty pracy zostały oparte na tekście i
zdjęciach z wystawy.
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Święto Marchewki dla pierwszaków

Ponad pięćdziesięciu
pierwszoklasistów
z Gimnazjum Polskiego
im. Józefa Piłsudskiego
w Daugavpils
3 października obchodziło
w Domu Polskim
coroczne Święto Marchewki.

Pokaz cyrkowy w CKP
Dyneburg
6 listopada
odwiedził
prawdziwy
cyrkowiec
i to w dodatku
z Polski.
Dzieci
uczęszczające
do Polskiej Chatki
miały okazję
zobaczyć sztuczki
zaprezentowane
przez
Mikołaja
Kubowicza –
artystę
cyrkowego
z Krakowa.

Dzieci, które na ten dzień
ubrały żółte i pomarańczowe
stroje, bawili uczestnicy grupy
teatralnej «Uśmiechnięta tęcza»
działającej przy Centrum
Kultury Polskiej. Uczniowie
wzięli udział w marchewkowym
turnieju m.in. dowiedzieli się
wielu ciekawych rzeczy o
marchewce, odpowiadali na
pytania oraz uczestniczyli w
zabawach i konkursach.
Organizatorem imprezy była
reżyserka Milena Sawkina.
Uroczyste obchody Święta
Marchewki zakończyły się
kosztowaniem bardzo zdrowego
soku witaminowego, a także
sesją zdjęciową z marchewkami
w roli głównej.

Polskie piosenki kabaretowe na Łotwie
W dniach 22–24 listopada na Łotwie przebywał teatr «William-Es»
z Wałbrzycha na czele z panią Danutą Gołdon-Legler.
Pierwszy koncert pt. «Polskie
kwiaty» odbył się
22 listopada w Ryskiej Szkole
Polskiej im. Ity Kozakiewicz. Artyści –
Danuta Gołdon-Legler, Tomasz
Furman i Kacper Rosanowski
przedstawili publiczności znane i
lubiane polskie piosenki kabaretowe
z lat 30. 23 listopada artyści
wystąpili w Domu Kultury w
Krustpils, a 24 listopada w Rēzekne.
Na wszystkich koncertach
publiczność dużymi brawami
dziękowała zespołowi za występy.
Pani Danuta Gołdon-Legler jest
znaną w Polsce i nie tylko aktorką
24
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teatralną i ﬁlmową, reżyserką.
Zagrała ponad 160 ról teatralnych
w tym m.in. Julie w «Romeo i Julii»,
Balladynę w «Balladynie», Jokastę
w «Królu Edypie» i Zosie
w «Dziadach». Wokalistka śpiewająca
piosenki musicalowe, francuskie,
operetkowe. Odznaczona srebrnym
medalem «Zasłużony dla Kultury
Województwa Dolnośląskiego»
i statuetką «Kobieta z pasją»
w dziedzinie Kultura i Sztuka.
W roku 2005 założyła teatr
«William-Es», z którym z sukcesami
występuje w różnych państwach
europejskich.

Sala CKP zamieniła się w arenę cyrkową. Dzieci z
niedowierzaniem obserwowały wykonywane przez
artystę triki. Pierwszym elementem występu było
żonglowanie piłkami, których liczba nieustannie
wzrastała. Następnie artysta przedstawił widzom dwa
rodzaje monocykli: zwykły i elektryczny, bo cyrk
również podąża za czasem i niektóre atrybuty są
bardzo nowoczesne. Występ był zabawny i wesoły, a
dzieci co chwilę wybuchały głośnym śmiechem. Kolejny
numer pana Mikołaja przedstawiał żonglerkę
maczugami – niesamowicie trudny trik, ponieważ
artysta powinien wyliczyć obrót sprzętu, żeby złapać go
za uchwyt. Dalej dzieci zobaczyły kilka sztuczek z
diabolo czyli odmianą jo-jo. Ostatnim bardzo ciekawym
elementem przedstawienia było metalowe, ważące
15 kilogramów koło, na którym Mikołaj Kubowicz
wykonywał zapierające dech akrobacje. Czasami dzieci
były tak zafascynowane, że zapominały klaskać.
Po występie artysta zorganizował krótkie warsztaty
cyrkowe dla dzieci. Pan Mikołaj uczył dzieci kręcić
talerz i żonglować chustami. Dzieci bawiły się
naprawdę wspaniale, nagradzając artystę brawami,
śmiechem i głośnym tupaniem.
Mikołaj Kubowicz podróżuje po Europie i
uczestniczy w różnego rodzaju przedstawieniach, lecz
jak sam przyznaje najbardziej lubi występować dla
dzieci, ponieważ są szczere i pełne zachwytu.
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Andrzejki 2019 w Dyneburgu
KALEJDOSKOP

Już od wielu lat Dom Polski
w Dyneburgu organizuje zabawy
andrzejkowe podtrzymując jedną
z najweselszych polskich tradycji
ludowych. Tegoroczna impreza
odbyła się 29 listopada.

W tajemniczy nastrój uczestników zabawy
wprowadziła grupa teatralna «Uśmiechnięta
tęcza» przedstawiając spektakl ukazujący
różnorodność wróżb andrzejowych.
Następnie reżyserka Milena Sawkina
zaprosiła adrzejkowiczów do zgłębienia
wszystkich zakamarków Domu Polskiego, w
których ukrywały się wróżki i czarownicy. Po
raz kolejny wolontariusze przygotowali dla
miłośników magii andrzejkowej tradycyjne i
nowoczesne sposoby wróżenia.
Następnie każdy uczestnik zgodnie z
tradycją dostał gałązkę wiśni. Zgodnie z
przesądem należy wymyślić życzenie, a
gałązkę wstawić do wody i czekać aż
rozkwitnie. Jeżeli gałązka rozkwitnie do
Bożego Narodzenia, to życzenie się spełni.
Ostatnim elementem imprezy była
dyskoteka dla wszystkich uczestników z
wesołymi tańcami i zabawami, o które
zadbali wolontariusze CKP. Przy pasztecikach
i gorącej herbacie ostatnia zabawa przed
adwentem trwała do wyczerpania sił.
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II Przegląd Małych Form
Teatralnych w Krasławiu
W Polskiej Szkole im. Hrabiów Platerów
6 grudnia odbył się kolejny Przegląd Małych
Form Teatralnych. Tematyka spektakli
nawiązywała do nadchodzących Świąt.
W przeglądzie wzięły udział dzieci i
młodzież z kilku szkół krasławkich: szkoły
łotewskiej, szkoły «Varaviksne» oraz z
Polskiej Szkoły im. Hrabiów Platerów. Do
występu polskie dzieci przygotowały Joanna
Szostak oraz Wiesława Sobiszek –
nauczycielki skierowane na Łotwę przez
ORPEG. W przedsięwzięciu uczestniczyły
także dwa zespoły z Daugavpils: Grupa
Teatralna Centrum Kultury Polskiej
«Kolorowa Tęcza» pod kierownictwem
Mileny Sawkinej oraz szkolny teatrzyk z
Polskiego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego
z przedstawieniem bożonarodzeniowym
przygotowanym przez uczniów klasy V wraz z
nauczycielką języka polskiego Lidią
Łapkowską. Przegląd zespołów teatralnych
odbył się z myślą o wsparciu, popularyzacji
oraz wzmocnieniu polskiej szkoły w
Krasławiu przy wsparciu ﬁnansowym
Ambasady RP w Rydze.
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II Ogólnołotewskie Mikołajki
Mer Jēkabpils Aivars Kraps.

Konsul RP Małgorzata Hejduk-Gromek.

W sobotę, 7 grudnia ponad dwieście
dzieci z polskich placówek edukacyjnych
na Łotwie udało się do Jēkabpils,
aby wziąć udział we wspólnej imprezie
mikołajkowej, którą już po raz drugi
organizują lokalni Polacy.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili
mer Jēkabpils Aivars Kraps oraz konsul RP
na Łotwie Małgorzata Hejduk-Gromek.
Mer miasta zaznaczył, że Polacy są bardzo
aktywni i zawsze przyjemnie jest wspierać
ich inicjatywy.
Sala miejskiego Domu Kultury była
wypełniona uczniami z szkół polskich
w Dyneburgu, Rzeżycy, Rydze oraz dziećmi
z Szkółki Języka i Kultury w Jełgawie.
Wraz z lokalną społecznością goście mieli
niepowtarzalną okazję spotkać się i integrować
podczas niezwykłej imprezy mikołajkowej
z bogatym i różnorodnym programem.
Na początku wystąpił Zespół Tańca
Ludowego «Kukułeczka», który przedstawił
gościom godzinny koncert. Kulminacyjnym
punktem polonijnego spotkania
mikołajkowego było wspólne kolędowanie
i zabawa ze Świętym Mikołajem.
Nauczyciele z ORPEG-u zorganizowali
dla uczestników warsztaty, zajęcia i konkursy,
a na koniec odbyła się dyskoteka.
Każde dziecko dostało słodki upominek i
mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze
św. Mikołajem.
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Tańczy Zespół «Kukułeczka».

Kolędy w wykonaniu dzieci z Jakubowa.
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Wieczór pamięci
promieniaków
Jedenastego grudnia
w sali Gimnazjum Polskiego
im. Józefa Piłsudskiego
w Daugavpils odbył się
koncert-spotkanie,
zorganizowany
przez Dyneburski Oddział
ZPŁ «Promień».

Zrealizowana przez Marię Jurkową
inicjatywa poświęcona
trzydziestoleciu ZPŁ w Dyneburgu pt.
«Złączeni w modlitwie» poświęcona
była pamięci aktywnych działaczy
oraz założycieli «Promienia», których
dzisiaj nie ma już wśród nas.
Koncert rozpoczął się wspólną
modlitwą. Następnie chór «Promień»
wykonał utwory śp. Bernarda Termena
– znanego dyneburskiego muzyka i
kompozytora. Poeta Stanisław
Januszkiewicz zarecytował swój
wiersz pamięci kompozytora. Tego
wieczoru wspomniano bardzo wielu
ludzi, wśród których nie mogło
zabraknąć Haliny BakalarCzumaczenko, pierwszej dyrygentki
chóru «Promień». Niespodzianką był
występ uczennicy śp. Haliny BakalarCzumaczenko – ulubione utwory
swojej nauczycielki wykonała Jelena
Barel, pedagog Szkoły Muzycznej w
Daugavpils. Jeszcze większe emocje
wywołał występ najwybitniejszej
uczennicy pani Haliny – gwiazdy
łotewskiej opery Ilony Bagele.
Podczas spotkania wyświetlano na
ekranie stare archiwalne zdjęcia z
dziejów «Promienia», które zebrała
pani Maria Jurkowa. Impreza
podsumowująca 30-lecie «Promienia»
była ciepła i rodzinna, przeplatana
wspomnieniami i łzami wzruszenia.

Gwiazda łotewskiej opery Ilona Bagele.

Chór «Promień».

Jelena Barel.

Maria Jurkowa.
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Posiedzenie
i Opłatek
Zarządu
Głównego ZPŁ
W Rydze 14 grudnia odbyło się
ostatnie w 2019 r. posiedzenie
Zarządu Głównego Związku Polaków
na Łotwie. Polacy tradycyjnie zebrali
się w siedzibie ZPŁ –
w Domu Asocjacji Mniejszości
Narodowych Łotwy.

Na zakończenie roku przybyli
przedstawiciele Oddziałów z Rezekne,

Malty, Jełgawy, Jakubowa, Rygi,
Dyneburga, Jumały, Tukumsa oraz
dalekiej nadmorskiej Lipawy.
Po podsumowaniu
zorganizowanych przez Związek w
2019 r. przedsięwzięć, został
opracowany plan ramowy oraz
terminarz imprez w nadchodzącym
2020 r. Po zakończeniu posiedzenia
Zarządu odbyło się świąteczne

Wzruszający koncert kolęd w Rydze
W wigilię Świąt Bożego Narodzenia Ambasada RP w
Rydze we współpracy z Wydziałem Związku Polaków w Rydze
zorganizowała koncert polskich kolęd, który rozbrzmiał w
Kościele oo. Franciszkanów Rydze.
Duchowo-muzyczna uczta odbyła się 20 grudnia po Mszy
Świętej. Imprezę swoim śpiewem uświetniła śpiewaczka
Ewa Sawczuk. Kolędy były przeplatane wspomnieniami o
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spotkanie opłatkowe, do którego
dołączyli ksiądz Witold z kościoła
Św. Alberta w Rydze oraz członkowie
Związku Polaków na Łotwie.
Po wspólnej modlitwie sprawowanej
przez księdza Witolda wszyscy
zgromadzeni tradycyjnie dzielili się
opłatkiem i składali sobie życzenia
świąteczne. Nie zabrakło również
wspólnego kolędowania.

przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia przez Łotyszy i
Polaków mieszkających na Łotwie. Te impresje Pani Ewa
zebrała podczas lekcji języka polskiego, które prowadzi w
Rydze i Jelgavie. Na instrumentach klawiszowych zagrał
Andris Gailis, a na saksofonie Artis Gāga. Cicha i radosna atmosfera panująca podczas koncertu jakby przygotowywała
słuchaczy do nadchodzącego cudu świątecznego.

Bożonarodzeniowy
koncert
w Dyneburgu

W tym roku 26 grudnia w
koncercie wystąpił chór
«Promień», zespół wokalny z
Gimnazjum Polskiego im.
Józefa Piłsudskiego oraz soliści
Angelina Malcewa i Stanisław
Jakowenko.
Życzenia świąteczne na
początku imprezy złożył
prezes Dyneburskiego
Oddziału «Promień» oraz ZPŁ
Ryszard Stankiewicz. Następnie
kompozycją instrumentalną
słuchaczy przywitała pani
Regina Krukowska –
wieloletnia akompaniatorka
chóru «Promień». Dyrygentka
chóru «Promień» Alina
Łapińska zapowiedziała sześć
utworów, które chórzyści
wykonali w bardzo ciepłym i
podniosłym jak przystoi na
kolędy nastroju.
W dalszej części koncertu
wystąpił Zespół Wokalny z
Gimnazjum Polskiego im.
Józefa Piłsudskiego. Solistka
Włada Szarko w asyście
saksofonisty Andrejsa Ivanovsa
wykonała utwór «Dlaczego
dzisiaj wśród nocy dnieje».
Następnie zespół zaśpiewał
«Mędrcy świata,
monarchowie», «Pasterze mili»
i «A wczoraj z wieczora».
Soliści zespołu «Barwy
Daugawy» Angelina Malcewa i
Stanisław Jakowenko
zaśpiewali słuchaczom
utwory «Maryjo czy ty wiesz»
i «Przekażcie znak pokoju». W
ﬁnale imprezy artyści i
słuchacze wspólnie przy
dźwiękach fortepianu i
saksofonu tradycyjnie
zaśpiewali kolendę «Cicha noc,
święta noc».

Centrum Kultury Polskiej każdy rok kończy
wspaniałym koncertem świątecznym, który skupia
najaktywniejszych Polaków
i sympatyków kultury polskiej.

Projekt wsPółfinansowany
w ramach sPrawowania oPieki
senatu rzeczyPosPolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami
za granicą

