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VIII MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL
POLSKIEJ MŁODZIEŻOWEJ
PIOSENKI RELIGIJNEJ

96 ROCZNICA
KAMPANII ŁATGALSKIEJ
Początek stycznia dla
łotewskich Polaków to obchody
rocznicy Kampanii Łatgalskiej,
kiedy to właśnie polscy
żołnierze przyczynili się do
wyzwolenia ziemi łotewskiej z
rąk bolszewików. 3 stycznia przy
Krzyżu na Słobódce w Dyneburgu
to znaczące wydarzenie uczcili
przedstawiciele Dyneburskiego
Oddziału „Promień” oraz
przedstawiciele
Związku
Strzeleckiego Rzeczypospolitej
Polskiej. Upamiętniając 96.
rocznicę wyzwolenia miasta
przy krzyżu strzeżonym przez
wartę Związku Strzeleckiego
wieńce i kwiaty złożyli nie
tylko miejscowi Polacy i goście,
lecz również przedstawiciele
Ambasady RP w Rydze - Ewelina
Brudnicka i Radosław Brudnicki.
10
stycznia
także
złożono kwiaty i wieńce oraz
zapalono znicze przy pomniku
Legionów Polskich w Krasławiu.
W uroczystości uczestniczył
przedstawiciel Ambasady RP w
Rydze - Radosław Brudnicki,
Prezes Związku Polaków na
Łotwie – Ryszard Stankiewicz,
Prezes oddziału ZPŁ w
Krasławiu – Józef Dobkiewicz
oraz przedstawiciele ZPŁ.

LIST MARSZAŁKA SENATU RP
DOT. MODELU OPIEKI NAD POLONIĄ
I POLAKAMI ZA GRANICĄ
Warszawa, 9 lutego 2016 roku
Szanowni Państwo,
podzielając opinię środowisk polonijnych,
że tylko partnerska współpraca władz
Rzeczypospolitej Polskiej i Polonii może
przyczynić się do wykorzystania potencjału
prawie dwudziestomilionowej rzeszy osób
polskiego pochodzenia, zapraszam Państwa
do wspólnego wypracowania nowego modelu
zlecania zadań publicznych w zakresie opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
i Polakami za granicą.
Historia naszego parlamentaryzmu po 1989 roku
nierozerwalnie związana jest z opieką Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
na rodakami w świecie. Szczególna rola Senatu w podtrzymywaniu
tożsamości narodowej Polaków mieszkających na obczyźnie wywodzi się
z międzywojennej tradycji patronowania wychodźstwu. To z inicjatywy
marszałka Senatu I kadencji Andrzeja Stelmachowskiego, Izba wyższa
sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Zdecydowało o tym
przekonanie, że to właśnie Senat ma ku temu szczególny mandat narodu
wyrażony w wolnych wyborach. W ten sposób Senat kontynuuje tradycję
II Rzeczypospolitej.
Każda z ośmiu kadencji odrodzonego Senatu odcisnęła piętno na
relacjach z rodakami w świecie. Rok 2012 przyniósł zmiany w działalności
Izby na rzecz Polonii i Polaków poza granicami. Środki budżetowe na
ten cel znalazły się w gestii Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W IX
kadencji Senatu, która rozpoczęła się 12 listopada 2015 roku, opieka
Senatu nad Polonią i Polakami za granicą ponownie będzie miała także
wymiar finansowy. W trosce o stabilność procedowania i współpracy z
Państwem, 23 grudnia 2015 roku podpisałem z wiceministrem spraw
zagranicznych oświadczenie uwzględniające Senat w rozpoczętej w MSZ
procedurze konkursowej na rok 2016.
Senat już teraz chciałby prawidłowo rozpoznać współczesne potrzeby
Polonii i Polaków za granicą tak, by w efekcie stworzyć model opieki oraz
procedurę finansowania, które pozwolą je skutecznie zaspokoić i kreować
spójną politykę polonijną.
W związku z tym zwracam się z prośbą do środowisk polonijnych
oraz współpracujących z nimi organizacji pozarządowych o wyrażenie
opinii, zgłaszanie propozycji i uwag dotyczących Państwa doświadczeń
z realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą oraz współpracy z organami władzy publicznej w ostatnim
ćwierćwieczu. Będzie to pomocne w ocenie kondycji
środowisk i organizacji oraz wyzwań, jakie rysują się
we wzajemnych relacjach na przyszłość.
Odpowiedzi przesłane do Kancelarii Senatu będą
przedmiotem naszych analiz i posłużą wypracowaniu
możliwie najlepszego sposobu finansowania opieki
nad Polonią i Polakami za granicą na następne lata.
Z poważaniem,
Stanisław Karczewski
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WYDARZEŃ

9 stycznia w Domu Ludowym w Jēkabpils
Stowarzyszenie Polaków «Rodacy» wzięło udział
w koncercie pt. «Uroczysty nastrój» z programem
zatytułowanym «Dziedzictwo». Wydarzenie to zostało
zorganizowane przez stowarzyszenie emerytów
«Sasaiste» (pol. Połączenie). Wzięły w nim udział
lokalne zespoły – chór Domu Kultury «Atvasara»
z Krustpils, grupa taneczna «Daugavietes» z Domu
Ludowego w Jēkabpils, ukraińskie Stowarzyszenie
«Javir» z Jēkabpils oraz grupa seniorów «Bocis» z
Rokiszek na Litwie. «Rodacy» w swoim przedstawieniu
przy pomocy pieśni i tańców opowiedzieli publiczności
o łotewskich Polakach, którzy mieszkają tu od wieków
i kontynuują tradycje przodków. Żyjąc wśród Łotyszy,
przejęli również elementy tradycji i kultury nowego
kraju zamieszkania. Tradycje muzyczne przedstawił
zespół wokalny wykonując starą, ludową, biesiadną
piosenkę «Jadą goście, jadą». Wraz z grupą taneczną
Stowarzyszenia «Rosa» wykonali taniec i łatgalską
piosenkę «Rosła Różyczka», którą zaśpiewali w języku
polskim. Jest ona przykładem wspólnych elementów
w folklorze łotewskim i polskim. Koncert uwieńczył
wspólny tańiec i łotewska piosenka narodowa «Dokąd
biegniesz koguciku».
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Jedną z tradycyjnych imprez Związku Polaków
na Łotwie, która już od dziesięciu lat inauguruje
początek roku, jest Festiwal Kolęd i Pastorałek w
Krasławiu. 10 stycznia do kościoła pod wezwaniem św.
Ludwika przybyli widzowie oraz uczestnicy dziesiątej
jubileuszowej edycji festiwalu. Impreza zaczęła się
Mszą św. w intencji uczestników oraz wszystkich
Polaków rozsianych na całym świecie, celebrowana
była przez proboszcza Parafii św. Ludwika, księdza
Edwarda Woronieckiego. Jako pierwsi wystąpili
goście z polskiego Strzyżowa – zespół folklorystyczny
„Kłosowianie”, a potem przyszła kolej na zespoły
krasławskie. Piękne polskie kolędy zabrzmiały nie
tylko w wykonaniu gospodarzy - zespołu „Strumień”
Krasławskiego Oddziału ZPŁ pod kierownictwem
Romualda Raginisa, lecz również zespołu krasławskiej
Szkoły Muzycznej „Kraslaviņa”, chóru młodzieżowego
kościoła św. Ludwika, chóru pieśni sakralnej „Gloria”
oraz zespołu Pałacu Kultury ”Noktiurn”. Wśród
uczestników nie zabrakło zespołu z Ambasady Polskiej
w Rydze pod kierownictwem Wojciecha Mikołajczyka,
chóru „Polonez” z Rygi, który zawsze występuje
w asyście wspaniałych solistek Dagmary Malzuby
i Marii Legezy. Festiwalowicze mogli się również
nasycić polskimi kolędami w wykonaniu uczestniczek
zespołu wokalnego „Stokrotki” z Jełgawskiego
Oddziału ZPŁ, chóru parafialnego „Demene” z rejonu
Daugawpilskiego, dyneburskiego chóru „Promień”
oraz rezeknieńskiej „Jutrzenki”. Festiwalową ucztę
uwieńczyło wspólne wykonanie kolęd „Cicha noc” i
„Gdy się Chrystus rodzi”. W finale jubileuszowej edycji
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek wzięło
udział 14 zespołów i chórów z całej Łotwy oraz goście z
Polski.

W 2016 roku pierwszą wystawę artystyczną
pt. „Dwie pasje duszy” w Galerii Domu Polskiego
otworzono 13 stycznia. Tym razem na Warszawskiej
zagościły hafty i anioły. Autorka wystawy dyneburżanka
Renata Marcynkiewicz haftuje i zbiera figurki aniołów
już od 2000 roku. Na wystawie znalazło się wiele
ciekawych i doskonale technicznie zrealizowanych
haftów o bardzo zróżnicowanej tematyce – pejzaże,
sceny rodzajowe, kompozycje kwiatowe, zwierzęta oraz
oczywiście – aniołki. W obecnej chwili pani Renata
posiada ponad 40 haftowanych obrazów. Wiele haftów
znajduje się w kolekcjach przyjaciół i krewnych nie
tylko na Łotwie, ale również w Polsce, Irlandii, Izraelu i
Rosji. Kolekcję aniołów, czyli drugą pasję dyneburskiej
artystki, rozpoczęły aniołki na sznurku, którymi stroją
choinki. Na wystawie można było obejrzeć aniołkimagnesy, dzwoneczki, świeczniki, lampy aromatyczne,
latarki i nawet domową fontannę. Wszystkie statuetki
posiadają swój własny charakter oraz swoją historię
– porządne anioły i anioły chuligani, zamyślone i
wesołe, marzyciele i filozofowie. Oglądać je można w
nieskończoność.

14 stycznia, jak co roku w Gimnazjum Polskim
im. Józefa Piłsudskiego, odbył się bal karnawałowy
uczniów klas młodszych. Wśród licznego grona
małych przebierańców jak zwykle byli obecni królowie
i królewny, wróżki, zajączki, spidermani, pszczółki,
motyle, niedźwiedzie, kwiatki oraz mnóstwo innych
bajecznych i prawdziwych postaci oraz zwierząt.
Zabawę, w stroju gospodyni roku 2016 – małpy,
prowadziła Milena Różańska, której pomagały
dziewczynki w pięknych kolorowych strojach. Zadbały
one również o niewielkie przedstawienie. Wesołe
animatorki zorganizowały dzieciakom wspaniałą
zabawę z korowodami, zagadkami i grami. W trakcie
oczekiwania na Świętego Mikołaja, karnawałowicze
bawili się doskonale. Pod koniec karnawału wszystkie
dzieci dostały długo oczekiwane słodkie prezenty.
• Polak na Łotwie • 5

W przedostatni weekend stycznia w Domu
Mniejszości Kulturowych w Rydze otwarto wystawę
poświęconą pamięci pierwszej przewodniczącej
Związku Polaków na Łotwie. Organizatorem ekspozycji
był Związek Polaków na Łotwie we współpracy z
Muzeum Frontu Narodowego Republiki Łotewskiej,
a realizację wystawy umożliwiło wsparcie finansowe
Funduszu Kapitału Kultury Łotwy. Wystawa o Icie
Kozakiewicz – to 20 ciekawych plansz z nieznanymi
zdjęciami z życia naszej wybitnej Polki.
Praca nad wystawą trwała ponad pół roku
i zamknęła cykl imprez związanych z rokiem
jubileuszowym Ity Kozakiewicz. W wernisażu wzięli
udział Ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska,
kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP
w Rydze radca-minister Wojciech Kraj, prezes ZPŁ
Ryszard Stankiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia
Związków Mniejszości Narodowych Łotwy profesor
Raffi Haradżanjan oraz licznie zebrani Polacy.
Wystawę zainaugurował koncert, w którym
wzięli udział muzycy w bardzo różnym wieku,
przedstawiając ciekawy repertuar. Nie zabrakło
ani chóru „Polonez” pod kierownictwem Andrzeja
Dańskiego, ani zespołu wokalnego z Polskiej Szkoły
Średniej im. I. Kozakiewicz, ani Jurka Beinarowicza z
gitarą. Bardziej poważne utwory wykonali sam maestro
Raffi Haradżanjan, Ewa Sarkisjana Laura Daugele,
Artur Szabazow oraz Wład Szulman.

Tradycyjne spotkanie opłatkowe dyneburskich
Polaków po raz szesnasty odbyło się w Gimnazjum
Polskim. 22 stycznia placówka otworzyła swe
podwoje dla karnawałowiczów, wśród których byli
nie tylko przedstawiciele Dyneburskiego Oddziału
„Promień”, pracownicy Gimnazjum Polskiego,
Przedszkola Polskiego oraz Centrum Kultury Polskiej
oraz przedstawiciele komitetu rodzicielskiego, lecz
również wice-burmistrz miasta - Pēteris Dzalbe oraz
przedstawiciele duchowieństwa ksiądz-dziekan Michał
Siwicki i ksiądz-proboszcz Jerzy Mukan. Oficjalną
część imprezy poprowadził wicedyrektor Andrzej
Zaczyniajew. W koncercie wystąpiły piosenkarki Jolanta
Smulko i Tatiana Łarionowa oraz chór „Promień”.
Dzieląc się opłatkiem, Polacy życzyli sobie zdrowia,
powodzenia, szczęścia, miłości, realizacji planów,
twórczych pomysłów i rodzinnego ciepła.
6 • Polak na Łotwie •

Kolejną imprezą, która po hucznym karnawale,
zebrała liczne grono Polaków w Dyneburgu były
tradycyjne Zapusty. 4 lutego sala widowiskowa na
Warszawskiej była wypełniona po brzegi. Barwne
muzyczne przedstawienie dotyczące obrzędów
zapustowych przedstawiła młodzież z zespołu tańca
ludowego „Kukułeczka”. Na udekorowanej na wiejską
chatę z suto zastawionym stołem scenie, kolejno zjawiali
się coraz to nowi bohaterowie inscenizacji, a byli wśród
nich między innymi gospodarz i gospodyni, koza,
niedźwiedź oraz bocian. Nieodzownym elementem
tego typu przedstawień są również grupy chłopców
i dziewcząt prześpiewujące się i tańczące do upadu.
Wesołe przedstawienie zakończyło się ogromnymi
brawami i owacjami. Po fantastycznej inscenizacji
widzowie udali się do saloniku „Pod gwiazdami”, by
skosztować tradycyjnych pączków z powidłami. Przy
suto zastawionych pączkami i innymi smakołykami
stołach toczyły się wesołe rozmowy, śpiewano piosenki
przy akompaniamencie akordeonu. Tłusty czwartek był
ostatnią imprezą zorganizowaną w ramach projektu
„Od Andrzejek do Tłustego czwartku – obchody
tradycyjnych świąt polskich” realizowanego ze środków
Ministerstwa Kultury Łotwy i Południowołatgalskiego
Centrum Organizacji Pozarządowych dla wsparcia
Łatgalskiego Programu Organizacji Pozarządowych
2015.

W lutym po raz pierwszy w Dyneburgu odbył się
Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych
„Sadancis”, organizowany przez Wydział Kultury
Dyneburskiego Urzędu Miasta. „Sadancis” czyli
„Międzynarodowy Korowód” połączył na jednej scenie
przedstawicieli wielu narodowości, m.in., Polaków,
Łotyszy, Łatgalczyków, Białorusinów, Rosjan oraz
Litwinów. Celem festiwalu była popularyzacja dorobku
kultury łotewskiej, kultur innych narodowości oraz
ich integracja. Polaków reprezentował Zespół Tańca
Ludowego „Kukułeczka” wykonanując mazura. Przez
dwa festiwalowe dni 5 oraz 6 lutego trwały warsztaty
taneczne oraz koncerty w Pałacu Kultury, w których
wzięło udział kilkanaście zespołów z Łotwy oraz zza
granicy – Witebska oraz Poniewieża.
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KONCERT
ANDRZEJA
KOŁAKOWSKIEGO
W DOMU POLSKIM
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Z inicjatywy członków Związku
Strzeleckiego Rzeczypospolitej 10 lutego
w Domu Polskim odbył się niesamowicie
wzruszający i patriotyczny koncert barda,
polskiego działacza opozycyjnego w
okresie PRL-u – Andrzeja Kołakowskiego.
Artysta śpiewał piosenki swego autorstwa,
przeplatane wzmiankami o ważnych
dla narodu polskiego wydarzeniach
historycznych, jednak głównym tematem
występu była 153 rocznica Powstania
Styczniowego.
Andrzej
Kołakowski
ukończył pedagogikę na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, a w roku 2006
obronił pracę doktorską. Pracował jako
wychowawca i katecheta, od roku 2006 jest
pracownikiem naukowym Uniwersytetu
Gdańskiego. Mieszka w Gdańsku. Jest
autorem kilku książek z zakresu historii
wychowania w Polsce. Koncert między
innymi był również wspaniałą lekcją
historii Rzeczypospolitej. W latach 80tych działał w organizacjach opozycyjnych.
Zajmował się drukiem i kolportażem pism
podziemnych. Pan Andrzej ma na koncie
również kilka płyt w tym „Kontrrewolucja”,
„Requiem dla poległych” i „Wysocki
według Kołakowskiego”. Od wielu lat
koncertuje wykonując swoje piosenki o
tematyce historyczno-religijno-społecznopolitycznej, przy akompaniamencie gitary,
a inspiracją dla jego twórczości są hasła,
które nie przemijają i są zawsze obecne w
życiu człowieka, a więc wiara, nadzieja i
miłość. W roku 2009 za wybitne zasługi
dla
niepodległości
Rzeczypospolitej
Polskiej, za działalność na rzecz przemian
demokratycznych, za osiągnięcia w
podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy
zawodowej i społecznej, został odznaczony
przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

KONCERT
LESZKA CZAJKOWSKIEGO
I PAWŁA PIEKARCZYKA
W DYNEBURGU

Zawdzięczając
owocnej
współpracy
Dyneburskiego Oddziału „Promień” ze Związkiem
Strzeleckim Rzeczypospolitej niecodziennej lekcji
historii doświadczyli uczniowie Polskiego Gimnazjum
im. Józefa Piłsudskiego. 2 marca w szkole odbył się
koncert Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka
pod tytułem „Żołnierze wyklęci. Podziemna Armia
powraca”.
Spotkanie rozpoczęło się od odczytania listu Szefa
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jana Józefa Kasprzyka do uczestników oraz prelekcji
Komendanta Głównego ZSR mł. insp. ZS Pawła
Wasążnika. Utwory prezentowane w trakcie koncertu

przez znanych w Kraju bardów, opiewają Żołnierzy
Wyklętych, którzy oddali swe życie za wolność i
niepodległość Polski, walcząc z dwoma totalitaryzmami
– nazistowskim i komunistycznym. Ginęli oni w
samotnej walce, torturowani i mordowani w kazamatach
więzień NKWD i UB w granicach powojennej Polski w
latach 1944-1951, a pojedyncze oddziały były dobijane
do późnych lat pięćdziesiątych. Wielu padło ofiarą
sfingowanych procesów politycznych.
Leszek Czajkowski oraz Paweł Piekarczyk od
ponad 20 lat występują w Polsce i wśród Polaków,
wszędzie tam, gdzie zostaną zaproszeni.
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Tematem pierwszej wiosennej wystawy w Domu
Polskim w Dyneburgu była I Wojna Światowa. Wystawa,
którą 9 marca zaprezentowali członkowie Klubu
historycznego „1914”, zawierała niewielką część zbiorów
i wykopalisk zgromadzonych przez pasjonatów tego
wydarzenia. W galerii przedstawiono między innymi
broń, mundury, plakaty, gazety, obrazy, pociski, inne
artefakty oraz oczywiście niesamowicie wzruszające,
czarno-białe zdjęcia początku dwudziestego wieku.
Wystawę otworzył Oleg Winogradow, z klubu „1914”
opowiadaniem o tym, że o historii i wydarzeniach
dwudziestego wieku zadecydowały dwa strzały,
które padły w dalekim Sarajewie ponad 100 lat temu.
Doprowadziły one narody Europy do krwawej i zaciętej
wojny, która szybko dotarła nad Dźwinę. W Dyneburgu
100 lat temu starły się armia niemiecka i rosyjska. Dwa i
pół roku na tych terenach żyło i ginęło tysiące młodych
zdrowych osób. Tutaj, nad Dźwiną, we krwi i brudzie
rodziła się niepodległość Łotwy. I wojna światowa na
naszych terenach została mało zbadana, niewiele o tym
strasznym wydarzeniu wiadomo szerszej publiczności.
Klub „1914” analizuje i zbiera materiały, które dotyczą
tej rozległej, ciekawej strony w historii Dyneburga, a
głównym zadaniem klubu jest zachowanie pamięci o
tych odległych wydarzeniach.

10 •
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W ramach Dni Teatralnych pamięci
Solomona Michoelsa – aktora i reżysera urodzonego
w Dyneburgu, co roku odbywa się konkurs sztuki
teatralnej dla uczniów Dyneburskich szkół. W 2016
roku konkurs zatytułowano „Teatr: harmonia i rytm”.
Impreza, organizowana przez Oddział Kultury Urządu
Miasta oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu
Daugavpilskiego, zgromadziła 6 zespołów teatralnych.
Na scenie ogromnej sali Uniwersytetu uczniowie
prezentowali króciutkie sztuki w języku łotewskim,
rosyjskim oraz oczywiście polskim. W konkursie wzięła
udział średnia grupa teatralna „Uśmiechnięta tęcza” z
Centrum Kultury Polskiej. Mali aktorzy pokazali jurorom
„Prawdziwą bajkę o Jasiu i Małgosi”. Nowe opracowanie
tradycyjnego tematu dokonane przez reżyserkę Milenę
Różańską zaskoczyło wesołym podejściem, nowymi
postaciami i nowoczesnymi realiami. Najważniejsze,
że same dzieci bardzo dobrze się bawiły, przekazując
wesoły nastrój i pozytywne emocje widzom oraz
jurorom. W dalszej części konkursu wystąpiła młodzież
z „Kukułeczki” przedstawiając scenkę o tradycjach
zapustowych. Na scenie zapanował barwny, huczny
i polski nastrój, stworzony przez kolędników. Na
scenie nie zabrakło polskich tańców, pieśni oraz
wesołej zabawy. Zgodnie z decyzją jurorów, to właśnie
przedstawienie o Zapustach zebrało najwięcej punktów
w pierwszej rundzie konkursu. Przejście do drugiej
rundy dało możliwość młodzieży z „Kukułeczki”
doskonalienia swych umiejętności aktorskich w trakcie
warsztatów teatralnych prowadzonych przez aktorów
Teatru Daugavpilskiego. Po warsztatach odbyła się
druga runda konkursu sztuki teatralnej dla uczniów
„Teatr: harmonia i rytm” poświęconego pamięci
Solomona Michoelsa, w której przedstawienie o
tradycjach zapustowych zdobyło pierwsze miejsce.

W dniach 4-5 marca w Polskiej Ogólnokształcącej
Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze odbyła
się X edycja ogólnokrajowych eliminacji Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego na Łotwie, zorganizowana
przez białostocki oddział Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”. W otwarciu eliminacji udział wzięli Ambasador
RP na Łotwie, Ewa Dębska oraz Konsul RP Wojciech Kraj.
Do tegorocznych eliminacji przystąpili reprezentanci
Państwowego Polskiego Gimnazjum im. Józefa
Piłsudskiego w Daugavpils wraz z nauczycielem języka
polskiego Ryszardem Morawskim oraz przedstawiciele
Państwowego Polskiego Gimnazjum im. Stefana
Batorego w Rzeżycy wraz z nauczycielami języka
polskiego: Natalią Barcz i Sebastianem Nowakowskim.
Polską Szkołę w Rydze reprezentowały uczennice
przygotowywane pod kierunkiem polonistki Eleonory
Pawlak. W skład komisji egzaminacyjnej wchodziły:
dr Barbara Olech oraz prezes białostockiego oddziału
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska.
4 marca odbyła się część pisemna, obejmująca
zagadnienia z gramatyki i literatury polskiej, a 5 marca
– część ustna. Wszystcy uczestnicy otrzymali dyplomy
upamiętniające udział w eliminacjach. I miejsce
zdobył Krzysztof Karzubow, uczeń reprezentujący
Państwowe Polskie Gimnazjum im. Stefana Batorego
w Rzeżycy, II miejsce – Inesa Żuromska, uczennica
reprezentująca Państwowe Polskie Gimnazjum im.
Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu, a III miejsce – Dana
Sawicka z Państwowego Polskiego Gimnazjum im. Ity
Kozakiewicz w Rydze.

11 marca w Domu Kultury powiatu
daugavpilskiego odbyła się konferencja podsumowująca
projekty zrealizowane w 2015 roku w ramach Programu
Organizacji Pozarządowych
2015 ze środków
Ministerstwa Kultury Łotwy. Konferencję poprzedziło
podpisanie memorandum między Łatgalskim
Regionem Planowania i łatgalskimi organizacjami
pozarządowymi o współpracy w dziedzinie zwiększenia
aktywności sektora organizacji pozarządowych,
wspierania działań i rozwoju korzystnego środowiska
dla organizacji pozarządowych. Memorandum
podpisało 79 organizacji z trzynastu powiatów. Na
konferencję, którą zainaugurowało wystąpienie
dyneburskiego polskiego Zespołu Tańca Ludowego
„Kukułeczka”, przyjechali przedstawiciele organizacji
pozarządowych z całej Łotwy. W drugiej edycji konkursu
wparcie finansowe otrzymało 80 projektów na łączną
kwotę około stu tysięcy euro. Wśród uczestników byli
również przedstawiciele czterech oddziałów ZPŁ, które
zrealizowały projekty w ramach tego programu. Oprócz
Dyneburskiego Oddziału “Promień”, wnioski złożyły i
dostały fundusze również Rezeknieński Oddział ZPŁ
na projekt „Gwiazda Bożonarodzeniowa”, Klub Kobiet
Polskich „Wanda” z Lipawy na projekt „Polacy Lipawy
dla swego miasta” i Stowarzyszenie „Rodacy” na projekt
„Dziedzictwo”.
Łączne dofinansowanie czterech
projektów to około siedem i pół tysiąca euro.
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W Centrum Kultury Polskiej 11 marca
odbyły się łatgalskie eliminacje Konkursu Polskiej i
Łotewskiej Pieśni, w których wzięli udział wokaliści
z polskich szkół Dyneburga, Rzeżycy i Kraslawia, a
także wykonawcy z muzycznych zespołów naszego
miasta. Młodzi śpiewacy wystąpili w trzech kategoriach
wiekowych: 5-10 lat, 11-15 lat i 16-30 lat. W skład jury,
które oceniało umiejętności wokalne, interpretację
piosenek oraz osobowość artystyczną, weszli: Gertruda
Kiewisz (długoletni dyrygent Chóru «Promień»), Wita
Wilevko (zastępczyni kierownika Wydziału Kultury
miasta Daugavpils), Dagmara Małzuba (śpiewaczka,
prezes polskiego klubu „Polonez” w Rydze) oraz Julia
Piecewicz (kierownik zespołu wokalnego „Elegia”). Po
kilku godzinach aktywnej pracy młodych artystów oraz
jurorów ogłoszono wyniki konkursu. W grupie A (od 5
do 10 lat) 3 i 2 miejsce zajęły dziewczynki z Krasławia
Santa Szustowa oraz Tatjana Gużewa (opiekun Sergej
Artemenkow), a 1 miejsce – Elizabete Geikina-Tołstowa
z Rezekne (opiekun Johanna Geikina). Grupę B (od 11
do 15 lat) całkowicie zdominowały solistki z Dyneburga.
Wychowanki Alisy May – duet Sofija Isajewa i Anastazja
Wiktoria Szapkina oraz Sofija Medwedewa zdobyły 3 i
2 miejsce, a wychowanka Aliny Łapińskiej – Kornelia
Łapkowska wyśpiewała sobie 1 miejsce. Wśród
najstarszych uczestników eliminacji (od 16 do 30 lat)
2 miejsce przyznano Danieli Bazylczuk, a pierwsze
Angelinie Malcewej. Opiekunem obu dyneburskich
dziewczyn jest Tatjana Larionowa. Wręczając dyplomy i
upominki, jurorzy podkreślili, że z wielką przyjemnością
słuchali małych i dużych piosenkarzy, a ocenianie nie
zawsze było łatwe, ponieważ poziom uczestników jest
bardzo podobny. Zwycięzcy łatgalskich eliminacji będą
kontynuować walkę w finale, który odbędzie się w
dniach 9-10 kwietnia w Rydze.

W Lany Poniedziałek, 28 marca na Placu
Jedności w Dyneburgu zabrzmiały polskie słowa,
melodie oraz pokazywano polskie tradycje. Dyneburscy
Polacy zawsze uczestniczą we wszystkich miejskich
imprezach świątecznych, więc nie mogło ich zabraknąć
w obchodach wielkanocnych. Atmosfera stworzona
przez miejskie zespoły, prezentujące różnorodne
tradycje wielkanocne, rozweseliła zebranych w
centrum miasta dyneburżan. Kilka pokoleń tancerzy
ZTŁ „Kukułeczka”, wystrojonych w polskie stroje,
śpiewających polskie piosenki i tańczących polskie
tańce bawiły widzów swoim zapałem oraz wspaniałym
wykonaniem. „Kukułki” pod kierownictwem Żanny
Stankiewicz pokazywały polskie obrzędy wielkanocne
oraz zabawy, udowadniając, że młodzi tancerze mają
potężny potencjał artystyczny i potrafią go wykorzystać
we właściwie dobranym repertuarze. Poniedziałkowa
zabawa trwała kilka godzin i była bardzo wesoła.

30 marca Polacy Dyneburga jak zwykle
zgromadzili się w Domu Polskim na świątecznym
koncercie „Wieść radosną niosą dzwony”. Głównym
bohaterem tegorocznej imprezy wielkanocnej był
Chór „Promień”, który za 2 lata będzie obchodził 30-ą
rocznicę istnienia. Wprowadzając widzów w świąteczną
atmosferę chórzyści pod batutą zawsze uśmiechniętej
i bardzo profesjonalnej Aliny Łapińskiej wykonali
piosenki „Surrexit” oraz „Alleluja”. Wielkanocny
koncert był również koncertem podsumowującym
twórczą działalność zespołu za ostatni rok, kiedy chórem
kierowała pani Regina Krukowska, dlatego w programie
znalazły się utwory o charakterze patriotycznym. Kilka
ludowych piosenek wykonał zespół „Harfa”.

KALEJDOSKOP

WYDARZEŃ
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VIII MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL
POLSKIEJ MŁODZIEŻOWEJ
PIOSENKI RELIGIJNEJ

Daniela
Bazylczuk
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7 lutego Dyneburg oraz
Krasław gościły uczestników
VIII
Międzynarodowego
Festiwalu Polskiej Młodzieżowej
Piosenki Religijnej. Już po raz
ósmy chóry, zespoły wokalne
i soliści z Polski, Litwy oraz
Łotwy spotkały się, żeby
chwalić Boga i radować ludzi.
Przebieg tegorocznej imprezy
Polak na
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Edward Gejkin-Tołstow
(Rezekne)

różnił się od poprzednich,
ponieważ koncerty festiwalowe
odbyły się w pięciu kościołach:
czterech dyneburskich i jednym
krasławskim. W kościele św.
Piotra w Okowach wystąpiły
zespoły „Pro Arte” z Polski oraz
„Gloria” z Wilna. W kościele pw.
Serca Jezusowego na Nowym
Forsztacie wystąpił Zespół

„Kropelki” z Polskiej Szkoły
im. hr. Platerów w Krasławiu.
Zespół Wokalny Państwowego
Polskiego Gimnazjum im.
Stefana Batorego z Rezekne
wystąpił w kościele NMP na
Grzywie. W krasławskim kościele
św. Ludwika wystąpiły dzieci
z Państwowego Gimnazjum
Polskiego im. J. Piłsudskiego

Zespół „Pro Arte”
z Mszczonowa (Polska)

Zespół z Rezekne oraz prowadzące koncert
Piotr Kazaczenok i Milena Różańska

Chór „GLORIA”
z Wilna

Radosław Blonka
(Polska)

Zespół „KROPELKI”
z Krasławia

Zespół Piosenki Religijnej Państwowego Polskiego
Gimnazjum w Rezekne

w Dyneburgu i zespół „Barwy
Daugawy” działający przy
Centrum Kultury Polskiej.
Kościół Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny na
Nowym Planie zaszczycił swoim
występem absolwent Akademii
Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku Radosław
Blonka. Impreza zakończyła się

na sali koncertowej Powiatowego
Domu Kultury „Varpa”. Koncert
swoją obecnością zaszczycili
wice
merowie
miasta:
Jānis Dukšinskis i Pēteris
Dzalbe, Zastępca Dyrektora
Departamentu Kultury i Edukacji
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Łódzkiego
pani Małgorzata Kania oraz

pan Michał Pietranek z
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego. Należy
zaznaczyć, że organizatorem
przedsięwzięcia od 2004 roku
jest Centrum Kultury Polskiej,
a festiwal wspiera Ambasada
RP w Rydze oraz Urząd Miasta
Daugavpils.
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LEPSZA OD KONSTANCINA.
JAK WIDZIELI JURMAŁĘ
POLSCY PRZEDWOJENNI
DZIENNIKARZE

W 2014 roku „Polak na Łotwie”
opublikował
artykuł
„W
poszukiwaniu
mórz
bliskich”
poświęcony polskiej turystyce do
przedwojennej Łotwy. Obecny tekst
jest przedłużeniem rozpoczętego
wówczas tematu. Z jednym
uściśleniem: dotyczy polskich
podróży do Rigastrand – po 1918
roku łotewskiej Jurmali. Miasto to
miało swoje związki z polskością
- choć nie było tu przed wojną
oddziału Związku Polaków w
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Łotwie. Jednak polskie ślady w
historii kąpieliska są interesujące.
Kilka polskich rodzin ze stołecznej
Rygi posiadało na przełomie
XIX i XX wieku domy w Dzintari
czy Majori. Warto wspomnieć o
domu rodziny Trojanowskich vis
a vis obecnej sali koncertowej w
Dzintari. Z Jurmałą związany był
także ks. Ogiński. Ciekawostką
jest, że orkiestra występująca na
przełomie wieków w Dzintari
zwana była orkiestrą Ogińskiego

(był jej mecenasem), jedna ze stacji
kolejowych na linii Ryga-Jurmała
została zbudowana zaś tylko po to,
aby książę... nie miał za daleko do
swej rezydencji. Ks. Ogiński był także
fundatorem kościoła katolickiego
w Ķemeri. W niniejszym artykule
opiszę to, co wileńscy, łódzcy i
warszawscy dziennikarze zobaczyli
w przedwojennej Jurmali i to co
przekazali później polskiemu
czytelnikowi, ciekawemu takich
nowinek.

Absolwent jełgawskiego
gimnazjum w Jurmali

W 1927 roku Jurmałę odwiedził
publicysta „Słowa” wileńskiego Czesław
Jankowski. Z tej racji opublikował
dwuczęściowy reportaż z nad ryskiej
riwiery w wileńskim piśmie. Kim był
autor odwiedzający łotewski kurort?
Odpowiedź dość prosta - postacią
bardzo znaną na Kresach. Urodził
się w 1857 roku w Oszmianie na
Wileńszczyźnie (obecnie Białoruś). Z
Łotwą miał już związki we wczesnej
młodości, ukończył bowiem gimnazjum
w Mitawie. Następnie kształcił się na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze
próby poetyckie czynił w Wilnie. W

latach 1905-1907 redagował „Kurier
Wileński”, zaś w 1907 roku został
redaktorem wileńskiego pisma „Głos
Polski”. Był przez długi czas prezesem
syndykatu dziennikarzy wileńskich.
Politycznie blisko mu było do
wileńskich konserwatystów. W 1906
roku został posłem do rosyjskiej Dumy
Państwowej. W nowej Polsce związał
się ze „Słowem Wileńskim”. Zmarł w
1929 roku w Wilnie, został pochowany
na Rossie.

Zmiany po
pierwszej wojnie

Na dwa lata przed śmiercią Jankowski
opublikował w „Słowie” reportaż z
Jurmali zatytułowany „Na Łotwie”

(1). W kilku rozdziałach postaram się
omówić to, co Jankowski na Łotwie
widział, to co mu się spodobało, a
także co go zaskoczyło w porównaniu
z okresem sprzed pierwszej wojny
światowej.
Początkowo wilniuka bierze na
wspomnienia z dzieciństwa w Dubbeln
(Dubulti), gdy polska szlachta i
inteligencja jeździła na wakacje do
Kurlandii i Inflant. Jankowski bywał
na ryskim sztrandzie na grubo przed
I wojną światową. Gdy w Polsce
tłumiono
powstanie
styczniowe,
polska inteligencja szukała spokoju i
wytchnienia wśród rygasztrandzkich
brzegów i lasów. „Pierwsze moje z
Dubbelnu wspomnienia sięgają - roku
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1864-go czy 1865-go. Wówczas, po
okropieństwach zduszonej insurekcji,
gdy niesłychanie ciężko było żyć na wsi,
zjechało się spędzić lato w Dubbelnie,
jak na komendę, co niemiara naszego
ziemiaństwa „z Litwy”. Miasteczko
tętniło polskim życiem, czego
Jankowski już po 1918 roku w Jurmali
nie uświadczył. Ale wtedy, w XIX wieku,
zachowując wszelkie proporcje, można
mówić nawet o pewnej polonizacji
kurortu. Dominowali, rzecz jasna,
Niemcy z Ryg, ale... „Kogo, pamiętam,
w Dubbelnie wówczas nie było! Jak w
polskim żyło się kraju - nad łagodnem,
a ożywczem morzem, na piaszczystem,
lekko wydmistem wybrzeżu, wśród
sosen rozgrzanych słońcem i pachnących
wonną żywicą...” Teraz co nieco w
Jurmali się zmieniło, co zauważa
autor. „Ach ten zapach żywiczny sosen
na ryskiej Riwjerze! Rozbudowało
się ono i zabudowało okrutnie” relacjonuje Jankowski. I wciela się
w rolę obserwatora przemian, które
w ciągu parudziesięciu lat nastąpiły
na Ryskim Wybrzeżu. „Dubbeln
przestał być centralnym punktem
strandu. Podupadł srodze. Wybił się
na plan pierwszy Majorenhof, zakwitł
zajokazalszemi willami Edinburg,
renomę najdystyngowańszej dzielnicy
ma Bilderlingshof, a są i tacy którym
dogadzają najbardziej Bilderlingshof lub
Bullen, jaki najbliżej Rygi położone” tyle publicysta „Słowa” wileńskiego.
Przy okazji gra na ambicji Polaków,
wychwalając pod niebiosa położoną
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parędziesiąt minut jazdy (autor
zauważa bardzo dobrą komunikację
nad łotewskim morzem!) od Rygi
Jurmałę. „Ach, jeśliby to Warszawa
miała tuż pod bokiem „coś podobnego”!
Zamiast rozpaczliwych swych okolic
„uwieńczonych”... Konstancinem i
Skolimowem”. Coś nie lubił Jankowski
tego podwarszawskiego Konstancina...
Dużo w Jurmali zmieniło się po
Wielkiej Wojnie, co autor zauważa i
relacjonuje dla czytelnika wileńskiego.
Miasteczko zmieniło się nie do
poznania. „Wojna srodze spustoszyła
ryski sztrand. Przesadzają miejscowi
ludzie, mówiąc o 75% zniszczonych
lub spalonych budowli. Najbardziej
ucierpiało Kemmern (słynne kąpiele
siarczano-borowinowe), leżące dalej od
morskiego wybrzeża, od czterdzieści kilka
kilometrów od Rygi. W każdym jednak
razie sprawiedliwość nakazuje przyznać,
że obudowano i wyremontowano ryski
sztrand z wielką energią, bardzo szybko
i sprawnie. Dziś - w głównych centrach
wybrzeża nie ma już śladu pożogi
wojennej. Znać ją tylko w Dubbelnie,
o które nikt się nie troszczy i gdzie
skromnych potrzeb ludzie letniskują
w starych głęboko przedwojennych
willach. Znać potroszę jeszcze w byłym
Karlobadzie, coby go nikt nie poznał pod
dzisiejszą łotewską nazwą... Melluži.
Dlaczego Melluži, jeśli zostawiono
nietknięty Edynburg, lekko go tylko
przeretuszowawszy na Edinburga?” dopytuje ciekawski bywalec Jurmali.
Nowe nazwy łotewskie nad Bałtykiem

musiały budzić zaskoczenie Polaka.
W końcu do 1915 roku prawo
obywatelstwa miał tu głównie język
niemiecki. Z kolei dziś takie nazwy jak
Edinburg czy Bilderlingshof niewiele
mówią współczesnym Łotyszom czy
Polakom podróżującym na Łotwę.

Gdy sztrand stał
się pludmale

Jankowski daje wilnianom lekcję
nowego nazewnictwa, która przyjęto
po 1918 roku na Ryskim Wybrzeżu.
Czytelnik dowiaduje się, że Majorenhof
to już Majori, Kiefarnhalt to Priedaine,
zaś Bilderlingshof to Bulduri... Zmiany,
zmiany i jeszcze raz zmiany nastąpiły
po listopadzie 1918 roku w Jurmali.
„Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że
Strand nie nazywa się już sztrandem
- tylko: Jurmala” - ogłasza autor. To
dobrze czy źle? Autor nie ocenia,
autor obserwuje... Nowe łotewskie
państwo zaczęło wprowadzać swoje
porządki nazewnicze. Ale europejski
sznyt w Jurmali pozostał, choćby na
głównej ulicy Majori - Jomas iela, którą
Jankowski obszedł w tę i we wtę. „Sklepy,
cukiernie, fryzjernie, hotele - duży ruch
wcale eleganckiej publiczności. Niech też
pospiesznie dodam, że sklepy na ryskim
sztrandzie zamykane są o jedenastej
wieczorem, a bywa że niektóre stoją
otworem bez mała do samej północy”
- o jakie to wygodne, myślę sobie,
czytając przedwojenne „Słowo”, mając
w pamięci mój tegoroczny pobyt na
Rugii, gdzie kupno wieczorową porą

wody mineralnej stanowiło problem.
Ale to już niemieckie porządki A.D.
2016, wracajmy do przedwojennego
sztrandu. Co jest jeszcze europejskiego
w starej Jurmali? „Niektóre zaś wille jak
np. mecenasa Seebergs’a lub pani Olgi
Abel, obie w Majorenhofie, zwróciłyby
uwagę nawet w Wiesbadenie lub w
Vichy” - pisze Jankowski. „Kto inny
będzie wolał może osiąść w luksusowym
pensjonacie, których jest kilka godnych,
od biedy, takiego określenia (cena
pokoju jednoosobowego wraz z pełnem
utrzymaniem zaczyna się w takim first
class pensjonacie od 10 łatów). Słowem
można się urządzić jak komu wygodniej
i jak mu okoliczności doradzają” relacjonuje Jankowski. Narzeka przy
tym na drożyznę panującą w Jurmali.

Panowie i panie
w kąpieli

Ciekawym ustępem reportażu jest
relacja z tego, jak mężczyźni i kobiety,
parędziesiąt lat temu, korzystali z
kąpieli. „Od wschodu słońca do 10 rano
wybrzeże należy do panów. Dla pań wstęp
wzbroniony. To też panowie używają
sobie jak chyba nigdzie. Aż się roi brzeg
morski od opalonych postaci męskich
- bez krzty kostiumu! - wypiekających
się na słońcu jeszcze bardziej lub po
wyjściu z toni wód wykonywujących,
na zupełnie goło, ewolucje rozmaite
szwedzkiej
gimnastyki”
pisze
Jankowski. „Od 10-tej do 12-tej godzina
pań. Niewiasty obejmują brzeg morski
w posiadanie. Ale nie wszystkie, o, nie

wszystkie! Olbrzymia większość, jak się
mówi w parlamencie, woli korzystać z
kąpieli mieszanych, aby się tak wyrazić,
koedukacyjnych, czyli z Familienbada
trwającego od południa do zachodu
słońca. A i do głębokiej nocy, jeśli ktoś
nie zdążył się wykąpać o normalnym
czasie”
relacjonuje
łotewskie
przedwojenne obyczaje kąpielowe
redaktor „Słowa” wileńskiego. Co po
kąpieli? Panie zarzucają na mokrą
skórę płaszcz kąpielowy i idą na spacer
po Majorenhof! Malutka kawa w
cukierni zrobi dobrze przed kolejną
turą opalania. Uwagę autora zwróciła
bezceremonialność jurmalskich gości,
jeśli chodzi o stroje wieczorowe.
„Najwyszukańsze tualety damskie,
najbardziej correct smokingi męskie
znoszą z pełnym stoicyzmem sąsiedztwo
najbardziej... ryzykownych strojów i
tualet. Nie dlatego, aby miał być sztrand
ryski zaniedbany pod względem strojów
i tualet: tylko jest on w takim właśnie
swobodnym sanicie. Co kraj, to obyczaj”.
Łotewski luz... Chciałoby się go
zasmakować w nadbałtyckiej Jurmali
na przykład w 2016 roku...

Jurmalskie
narodowości

Jak przedstawiał się skład gości Jurmali,
jeśli chodzi o narodowość? Gdy
mowa o Polakach, to chyba niewiele
się zmieniło przez osiemdziesiąt
lat. Jankowski zauważył ich bardzo
niewielu - wśród 30 tys. gości kąpieliska.
Za to sporo ludności żydowskiej

mówiącej po rosyjsku, z rzadka zaś
po niemiecku. Rosjanie pozostali zaś
w Jurmali i są właścicielami wielu
obiektów, Jankowski wspomina o
największym sklepie kolonialnym w
Majori należącym do Szyrjajewa oraz
o hotelu „Viesnīca Jūrmala”, którego
właścicielem jest niejaki Swiesznikow.
„Dyrygentem bardzo dobrego kwartetu
w hotelu Jurmala jest Rosjanin. Napisów
rosyjskich po ulicach więcej niż gwiazd
na niebie. Tu Prokat gramofonów,
tam
Damskaja
parikmacherskaja
„Marincken”, a po tamtej stronie
ulicy... Prostokwasza!” - relacjonuje
Jankowski. Ciekawe, jak mieszkańcy
przedwojennej Jurmali reagowali
na język rosyjski... Czy tak samo
nerwowo jak współcześni Łotysze?
Język niemiecki zmienił zaś swój status
- już nie jest tak mile widziany jak do
1918 roku. „W sklepie np. rosyjskim
lub rdzennie łotewskim odpowiedzą,
juści, po niemiecku na odezwanie się
w języku niemieckim, ale... Jak, jakim
tonem! Wolałbyś śledzia połknąć niż
taką odpowiedź” - tak było w Jurmali
w 1927 roku. Są i polskie akcenty. Filia
księgarni Gwidona Butkiewicza!

Czytający urlopowicz,
limonada i antike Sachen

Kolejną część reportażu (2) Czesław
Jankowski zaczyna od przytoczenia
statystyk, jeśli chodzi o czytelnictwo
gazet na Łotwie. Ileż ich się ukazuje!
„Jaunākās ziņas”, „Kurzemes Vārds”,
„Pēdējā brīdi”, „Rigasche Rundschau”,
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„Siegodnia”... Urlopowicz goszczący w
Jurmali, najczęściej inteligent, ale także
zwyczajny człowiek, korzysta z prasy
łotewskiej namiętnie. Jest wydawana w
wysokich nakładach i każdy znajdzie
coś dla siebie. „Na ryskiej Riwjerze
nie ma prawie człowieka, który idąc
wczesnym rankiem ulicą nie kupił po
drodze gazety w kiosku lub „u baby”
na rogu. To też sprzedających dzienniki
i czasopisma po miastach na Łotwie
- mnóstwo” - taka była przed wojną
Jurmała. Warto dodać, że Łotwa była na
jednym z pierwszych miejsc w Europie,
jeśli chodzi o czytelnictwo prasy i
książek. Czy coś zostało po tamtych
czasach, gdy po inteligencji łotewskiej
przejechał walec sowiecki?
Po kąpieli na jurmalskiej plaży i po
przeczytaniu aktualnej gazety, warto
by było coś przekąsić. Może jakieś
piwo? Wino? Za obiad w sztrandzie
wydasz sporo, a że de facto na Łotwie
jest prohibicja - napijesz się raczej
limoniady niż dobrego alkoholu.
„Oto cyfry. Restauracyjna cena butelki
oryginalnego szampańskiego wina - 60
do 70 łatów, butelki koniaku Martella
z trzema gwiazdkami - 71 łat, butelki
koniaku Henessy - 76 łatów” - przytacza
z pamięci Jankowski. Trochę narzeka.
Od cen może zakręcić się w głowie.
Ale strumieniami po sztrandzie płynie
lemoniada...
Są i dobre kawiarnie. Klinklau w Majori
na przykład. Jakieś wspomnienia?
Przytoczmy anegdotę. „W sali na piętrze,
gdzie grywa damskie trio w sukienkach
kończących się byle gdzie, temperatura
była już wcale podniesiona, kiedym i
ja z obowiązku turysty w obcej stronie,
zajrzał po raz pierwszy do przybytku jak mi mówiono - najintensywniejszej
w Majorenhofie wesołości. Pełniutko.
Głowa przy głowie, właściwie ramię
przy ramieniu. Z trudem niemałem
zarzucam kotwicę przy jakimś stoliczku
w kąciczku. Do fartycznej w białem
czepeczku
subretki
kawiarnianej
powiadam:
- Ein Thee... Ma znaczyć: proszę o
szklankę herbaty.
I pomyśliwszy sekund kilka dodaję:
- Und was dazu?
- Citrone... Milch...
Mimowoli lekkom się wstrząsł.
- Ein Koniak?
Dziewczynka wprost spiorunowała mnie
wzrokiem.
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- Nee, nee, das ist Luxus (...) Das sind,
das sind antike Sachen”
Ech, ta prohibicja!

Narodowy dziennikarz
w spospolityzowanej
Rigastrand

W 1924 roku „Dziennik Wileński”
- pismo o orientacji narodowodemokratycznej, związane z obozem
Romana Dmowskiego - zdecydowało
się opublikować parę odcinków relacji
znad Zatoki Ryskiej. Czwarta część
reportażu dziennikarza o inicjałach
Fr. H. poświęcona jest Jurmali (3).
Autor, sądząc po reportażu „jurmalski
sceptyk”, przed I wojną światową
- inaczej niż Czesław Jankowski nigdy tam nie był, ale postanowił
posilić się na porównania obecnego
kąpieliska z tym, co było przez
Wielką Wojną. Analizuje narzekania
współczesnych jurmalczyków i ryżan.
„Stali mieszkańcy Rygi mówią, że
obecne życie na wybrzeżu jest słabym
odblaskiem przedwojennego. Znikł
wykwint towarzyski, elegancja ubiorów
i pewien wielkoświatowy charakter
wybrzeża. Dziś jest to prawdziwe
lokalne jurmala. Spospolitowały się
Edinburgi, Majorenhof (dziś Majori)
i Kemmern” - zaczyna swą opowieść
o sztrandzie dziennikarz wileński.
Skoro
powstała
demokratyczna
Łotwa, to udemokratyczniły się
także obyczaje. Pospolitość... O ile
Jankowski starał się dość obiektywnie
scharakteryzować
narodowości
odwiedzające kurort, to publicysta
endecki zgodnie z uprzedzeniami
własnej formacji politycznej od razu
zaatakował mniejszość żydowską.
„Do Majorenhofu, gdzie dawniej pilnie
broniono się przed żydami, obecnie falą
wdarło się żydostwo. I jest ono takie
samo wrogie i obce środowisku jak w
Polsce. Mówi po rosyjsku i podtrzymuje
rusyfikację Łotwy” - napisał publicysta
endecki o mniejszości żydowskiej,
najwyraźniej
powielający
opinie
głoszone przez narodowców łotewskich.
Żyd jako rusyfikator – ten stereotyp
panował także na polskich Kresach,
często niesprawiedliwie uderzając w
społeczność żydowską.

Niegościnny wagon
bolszewicki

Trochę inaczej niż Jankowski napisał

dziennikarz „Dziennika Wileńskiego”
o wpływie wojny na wygląd Jurmali.
„Wojna nie zniszczyła wybrzeża.
Pozostały te same kawiarnie i restauracje,
a nawet przybyły nowe lokale”. Dzieje się
także w Jurmali coś bardzo aktualnego
i politycznego. „Z powodu odbywającej
się wystawy zjechało nad wybrzeże
mnóstwo cudzoziemców. Istna wieża
Babel języków!”. Co się stało? Publicysta
wileńskiego pisma napotkał w Jurmali
bolszewików z komisarzem ludowym
Czurupą na czele. „Gospodarują oni
tu w Rydze jak u siebie. Dwa wagony
salonowe, z których jeden carski, gdzie
miał podpisać abdykację nieszczęsny
Mikołaj II - bolszewicy wepchnęli
na tor zapasowy maluchnej stacyjki
Majorenhofu, a towarzysz Czurupa
z gromadą komunistów i agentów
ochrany demonstracyjnie spracowali
po wybrzeżu”. Bolszewicy urlopujący
w Jurmali wywołali obrzydzenie
wileńskiego korespondenta. Goście
z innego świata? „Ubrani według
ostatniej mody nie mogli przecież ukryć
prostackich ruchów. Byli wśród nich
jednak i tacy, którzy mieli poprawne
maniery towarzyskie. Szła za nimi
szczera pogarda ludności i wyraźne w
oczy drwiny. Przyglądano im się niby
hotentotom czy zulusom” - pisze Fr. H.
Bolszewicy musieli czuć jakieś
szczególne upodobanie do Jurmali.
Już w 1921 roku „Kurier Warszawski”
przedrukowywał list jednego z
kuracjuszy sztrandu do jednej z gazet
berlińskich. „Czas jest okropny, ciągle
deszcz i deszcz. Przykuci jesteśmy do
naszej werandy oszklonej zkąd mimowoli
obserwujemy życie naszych sąsiadów:
rodzin dygnitarzy sowieckich Joffego i
Haneckiego (przedstawiciel sowiecki w
Rydze). Brzmi muzyka, strzelają korki od
szampana, daje się słyszeć wesoły śmiech.
A na tarasie zastawionym kwiatami i
przeznaczonym na jadalnię osobiście
krąży dwóch lokai wyfraczonych
obsługujących
przedstawicieli
robotniczo-włościańskiego rządu. Dla
dzieci wysokich osób wyznaczony jest
specjalny dom. Wystrojone i w loczkach
dzieci doglądane są przez szykowne
guwernantki, angielkę i francuzkę. Stroje
pań domu i ich biżuteria są olśniewające
(4)”. Jaki kontrast „nowej burżuazji”
z głoszoną ideologią równości
społecznej...
Tym razem do Jurmali zawitał

Czurupa. Polski dziennikarz zapragnął
porozmawiać z komisarzem, co wcale
nie okazało się takie proste, gdyż
bolszewicy przyjechali do Jurmali
na odpoczynek. Mimo to publicysta
wdrapał się do wagonu bolszewickiego
i rozpoczął konwersację z sekretarzem
Czurupy.
„Próbuję
kontynuować
rozmowę i zapytuję dlaczego wybrano
ten kurort a nie inny. Spostrzega
się jednak mój interlokutor i daje
wymijającą odpowiedź. Zapytuję mimo
to dalej o wrażenie, jakie wywarło
wybrzeże i wystawa ryska. Odpowiada,
że nawet o tem mówić nie może wobec
wyraźnego nakazu nierozmawiania
z prasą. Zażartowawszy, że w tym
przypadku odmowa jest tak samo wiele
mówiąca jak i odpowiedź, bez wymiany
uścisków ręki opuściłem niegościnny
wagon bolszewicki” - tyle wileński autor.

Monotonia sztrandu,
kiepski alkohol i pociągowy
amator flaszeczki

Wkrótce na żądanie rządu łotewskiego
bolszewicki wagon musiał opuścić
Majorenhof. Życie w Jurmali powróciło
wtedy na dawne tory. Jak dodaje
wileński dziennikarz: wróciło do
swej monotonii. Wilniuk nie był
najwyraźniej zachwycony Jurmałą, co
dał znać w tym fragmencie reportażu,
w którym czuć nadmorską nudę. „Do
późnego wieczora tłumy spacerują, a

zażarci kąpielowicze jeszcze do 10-11ej pluszczą się na brzegu. Muzyka w
restauracjach i cukiernikach wprost
okropna. Sympatycznie ordynarne:
„Titine” i najmodniejsze tańce stanowią
treść przeważnie żydowskich orkiestr
(zgodnie z ideologią obozu narodowego
autor nie mógł przeoczyć narodowości).
Przy dźwiękach tej muzyki schimmują do
północy na werandach niezliczone pary.
Zakochani błądzą z dala od rzęsistych
świateł. Starsze pokolenie na leżakach
drzemie. I jak co dzień, co wieczora, jak
deszcz, na plaży pusto, tylko gniewa się i
warczy fala nadbrzeżna, a szum ogromny
napełnia całe wybrzeże. Z daleka na
horyzoncie wybłyska elektrycznemi
światłami latarnia morska” - relacjonuje
monotonię
sztrandu
dziennikarz
wileński. Najwyraźniej nie wpadła mu
Łotwa w oko, bo narzeka... nie tylko
na monotonię, ale i na „liche i drogie
wódki i likiery”. Pociągi zaś do Jurmali,
podobnie jak ich podróżni, są „pstre”.
Pozytywnie pisze tylko o kwiatach, w
których tonie Ryga.
O ile alkohol na Łotwie jest lichy, to
wilniukowi udało się zaobserwować
ciekawe jurmalskie scenki. „Widziałem
takiego samobójcę, co w Rydze wyciągnął
w wagonie litrową flaszkę. Ciągnął
ją systematycznie przez godzinę i tuż
przed Majorenhofem wyrzucił za okno.
Ponieważ z nikim nie mówił, a jedyną

towarzyszką była mu owa flaszka nie
dowiedziałem się jakiej był narodowości.
Że nie utonął, mogę zaświadczyć, bo
widziałem go dnia następnego, gdy
wracał do Rygi. Siadł w kącie wagonu,
był jeszcze mokry z kąpieli morskiej i
znowu wyciągnął flaszkę, tym razem
małą i prędko wyczerpał jej zawartość”
- pisze (najwyraźniej zdegustowany,
choć i nieco zaciekawiony) wileński
dziennikarz. Jurmalskie straszydła czy
po prostu wakacyjny luz?

Nowy Sopot

Co
jeszcze
zauważa
wileński
dziennikarz? Łotwa jest otwarta na
cudzoziemców. „Jest kasyno, gdzie
zgrać się można do ostatniej nitki, ale
wstęp do niego mają tylko posiadacze
paszportów zagranicznych. Obywatelom
łotewskim wstęp wzbroniony. Mimo to
prawo jakoś się obchodzi i gra ożywiona
trwa niemal całą noc” - pisze Fr. H. Losy
kasyna były zresztą dość krótkie. W
1926 roku „Rzeczpospolita” donosiła:
„z początkiem bieżącego roku przestał
funkcjonować dom gry w Bulduri
(Bilderlingshof), który miał być atrakcją
dla cudzoziemców nawiedzających
wybrzeże ryskie, w istocie zaś stał się
ogniskiem demoralizacji miejscowej
ludności. Dużą zasługę ma tutaj prasa
łotewska, która od początku zajmowała
krytyczne stanowisko wobec „nowego
Sopotu (5)”.
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Do podróży do Jurmali zachęcała
także trzecia ważna wileńska gazeta
o profilu liberalno-demokratycznym
„Kurier Wileński”. W artykule „Morze,
dotychczas
„nieodkryte”
przez
Europejczyków” wychwalała zalety
Wybrzeża Ryskiego (6). „Łotewskie
wybrzeże naprawdę można nazwać
północnem Grado. Jego oryginalnością
jest to, że na przestrzeni 50 klm nie
znajdziecie żadnego kamienia, a szeroka
plaża piaszczysta od wysokich sosen
wiekowego lasu ciągnie się wprost
do morza, a w niektórych miejscach
kilkaset metrów można iść w głąb morza
po miękkiem piaszczystem dnie. Jest
to zaiste morski raj dla dzieci. Majori
i inne kąpiele w ryskim wybrzeże w
Łotwie w całości dostosowane są do
wymagań publiczności. Są to doskonałe
pensjonaty, restauracje i dancingi,
koncerty symfoniczne, o wiele wszystko
jest tańsze niż w innych kąpielach
morskich”. Nie udało mi się jednak
znaleźć w „Kurierze Wileńskim” żadnej
dłuższej relacji z pobytu w Jurmali.

Łódzki dziennikarz
w majestatycznym Kemeri

Do Jurmali zawitał przed wojną
także łódzki dziennikarz Józef Nir.
O pierwszej części jego jurmalskiej
historii „Polak na Łotwie” pisał już w
2014 roku. Przyjrzyjmy się zatem jego
drugiemu reportażowi „Łotwa w oczach
polskiego turysty (7)”. Nir skupił się
tym razem na Ķemeri, leżącym trochę
dalej od miejscowości, które odwiedzali
Czesław Jankowski i dziennikarz
„Dziennika
Wileńskiego”.
„Tyle
usłyszałem o Kemeri zanim przybyłem
tu w licznej asyście szwedzkich turystów
zwiedzających w szybkim, niemal
rekordowym tempie rzeczy godne
widzenia i znacznie wolniej, dokładniej
studiujących menu i karty napojów
w łotewskich restauracjach i barach”.
Autor nie mógł darować sobie drobnego
prztyczka w twarz Skandynawów. Po
przyjeździe Józefa Nira zaskoczyła
i rozczarowała cisza, która otaczała
Ķemeri. Spodziewał się gwarnego
uzdrowiska, a tutaj... „Czyściutki,
ale całkiem prowincjonalny dworzec
kolejowy, dokoła dobrej szosy wille nieco
bez smaku budowane. Ot, przyjemnie,
ale „nie ważnie”! Wypowiedziałem na
głos swoje wrażenia. Nasz przewodnikłotysz obrzucił złym spojrzeniem, ale
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dodał uprzejmie, że właściwe Kemeri
ujrzę za chwilę, ot tam, za drzewami” budował swą relację z Jurmali Nir.
Już za chwilę wraz ze szwedzkimi
turystami Nir był w samym centrum
uzdrowiska. „Znaleźliśmy się w
parku. Moi szwedzi biegiem dobrnęli
do miniaturowego źródełka i zaraz
zaopatrzyli się w pamiątkowe kubki.
Najstarszy, pierwszy zaczerpnął podle
cuchnącej siarką wody, wysoko podniósł
kubek, krzyknął „skol!” i za chwilę pluł
bezceremonialnie. Pozostali uczestnicy
wycieczki z większym lub mniejszym
wdziękiem powtórzyli ten ceremoniał, po
czym wszyscy bardzo zadowoleni ruszyli
dalej”. Taka była inicjacja zachodnich
turystów z łotewskim uzdrowiskiem.
Park zrobił dobre wrażenia na Nirze.
„Stary, ocieniony, poprzecinany wąskimi
przyjemnymi alejami. Jedna z nich
prowadzi na malutką wysepkę, okoloną
wąskim pierścieniem wody, po której
majestatycznie suną ulubieńcy Kemeri:
rodzina łabędzi. Ta wysepka, nie wiem,
dlaczego, ochrzczona została mianem
gniazdka miłości. Być może?” - pisał
łódzki dziennikarz, jakby zapraszając
lodzermenschów do odwiedzenia
łotewskiego kąpieliska. Po tym jak
turyści szwedzcy nakarmili łabędzie,
wycieczka udała się do głównego hotelu
w Ķemeri. Nir dał jego szeroki opis dla
łódzkich czytelników. Majestatyczny
hotel zbudowany w ulmanisowskiej
Łotwie musiał budzić podziw. „Duży
nowoczesny budynek lśni nieskazitelną
bielą
w
promieniach
słońca.
Denerwujące symetryczne kwietniki i
klomby prowadzą do majestatycznych
schodów, gdzie bardziej jeszcze
majestatyczny portier w operetkowej
liberii wita gości doskonałym, jak
całe otoczenie, ukłonem. Pięć pięter
hotelowego budynku obsługują dwie
windy. Są w ciągłym ruchu, szczególnie
teraz, przed fajfem, na który zjeżdżają
się kuracjusze z odległych nawet
miejscowości letniskowych. Szwedzi z
północnym spokojem czekają na windę,
a ja szerokimi, dywanami wykładanymi
schodami, udaję się na zwiedzanie
wnętrza. Niedyskretnie zaglądam przez
uchylone drzwi do apartamentów na
pierwszym piętrze, mącę ciszę długich
korytarzy na drugim, odpoczywam w
wygodnym fotelu hallu trzeciego piętra,
mam dość zwiedzania na czwartym i z
tryumfem, przed szwedami, zdobywam

szczyt: piąte piętro. Restauracja
elegancka, a z szerokich tarasów piękny
widok na zalesione okolice” - pisze polski
dziennikarz-turysta. Za chwilę na Nira
czekał już elegancki fajf. „Stwierdzam,
że przyjemnie” - skomentował łódzki
publicysta.

Dróżki w lesie
i wspaniały hotel

W podróż do Ķemeri zabierał swych
czytelników także Stanisław Biernacki
z „Kuriera Warszawskiego”. W tekście
„Łotewska
Mentona”
warszawski
dziennikarz wylicza zalety łotewskiego
uzdrowiska (8). „Widywałem już
piękniejsze - nie widziałem bardziej
kojącego nerwy i stworzonego do
wypoczynku. Malowniczemu otoczeniu
przyszła w sukurs pomysłowość ludzka,
stwarzając harmonijną całość, mogącą
zaspokoić potrzeby najnieznośniejszego
neurastenika i wątrobiarza”. Co
zachwyciło polskiego dziennikarza w
tej części Jurmali? „Przede wszystkim
przyroda! Znane już od lat przeszło stu
Kemeri (z niemiecka Kemern) leży w
olbrzymim
kilkudziesięciowłókowym
lesie
liściasto-iglastym,
miejscami
przechodzącym w zagajnik, miejscami
w stary bór sosnowy. Powytyczano w
tym kolosie liczne, pięknie utrzymane
drogi, dróżki i ścieżynki, na dawnych
polankach
rozsiane
gdzieniegdzie
wzorzyste kwietniki, na najpiękniejszej
wzniesiono w ubiegłym roku wielki
luksusowy hotel „Valsts Kemeru viesnica”
zaopatrzony we wszystkie nowości
udogadniające życie ludzkie. Sieć dróg i
dróżek leśnych, rzadka w całym obszarze
leśnym, zgęszcza się przy hotelu, a dwie
piękne asfaltowe wiodą na pobliskie
wybrzeże morskie i piękną plażę. Że zaś
i hotel i cały ów las olbrzymi stanowi
własność rządową, wszędzie umiano
zaprowadzić wzorowy ład i porządek”
- pisze Biernacki. Około kilometr
od hotelu, jak zauważa dziennikarz,
wybudowano w lesie spory budynek
(„Wesoły komar”) utrzymany w stylu
ludowym z restauracją i kabaretem.
Jest to rozwiązanie kompromisowe:
pozwala się zabawić, ale nie zamąca
spokoju gościom, którzy chcieliby
raczej w Ķemeri odpocząć.
Jak wygląda nowoczesny hotel, będący
przed wojną dumą Ķemeri? „Ma trzy
piętra, na każdym po kilkadziesiąt
luksusowych pokojów, i piękny taras

restauracyjny na czwartym. Większość
pokojów i apartamentów zaopatrzona
jest w łazienki lub tusze-prysznice,
a w żadnym nie brak jest pięknych
głębokich umywalni z gorącą i zimną
bieżącą wodą” - relacjonuje dziennikarz
„Kuriera”. „Kuchnia francusko-polska
- doskonała. Towarzystwo przeważnie
łotewsko-estońsko-skandynawskie.
Nie brak też Litwinów doskonale
mówiących po polsku” - taki był skład
narodowościowy uzdrowiska na trzy
lata przed końcem niepodległej Łotwy.
Języki dominujące w Ķemeri - rosyjski
i niemiecki. Autor krótkiej relacji z
Łotwy chwali komunikację uzdrowiska
z Polską. Czas 14-17 godzin (dziś by
nas to zabiło!), przesiadka w Zemgale
na granicy polsko-łotewskiej (zmiana
torów). Ma też Ķemeri specyficznych
gości. „Z prawdziwych dyplomatów był
przed kilku dniami jeden i to nie byle
jaki: sekretarz generalny Ligi Narodów,
Avenol. Bawił jeden dzień i czuł się
dobrze. Może nawet (płacąc rachunek)
lepiej, niż w Genewie” - donosił latem
1937 roku „Kurier Warszawski”.

Kolejna okazja

Biernacki miał okazję odwiedzić
Łotwę jeszcze w następnym roku jako
gość polsko-łotewskiej konferencji
dziennikarskiej. Powstał z tego
jesienny reportażyk dla „Kuriera
Warszawskiego” (9). „Jedziemy wraz z
przewodniczącym delegacji łotewskiej
p. red. Wilde w pięknej limuzynie po
szosie przebiegającej przez kilka suto
zabudowanych uzdrowisk nadmorskich
jak Bulduri, Majori, Sloka. Przy tempie
ok. 110 kilometrów na godzinę podróż
nie trwa długo i w piękne pogodne
przedpołudnie jesienne stajemy przez
wspaniałym hotelem położonym w

kilkudziesięciowłókowym
lesie
w
odległości kilku kilometrów od morza.
Cóż można jeszcze powiedzieć o tej
czarownej i tak kojącej miejscowości. Jej
nastrój jesienny i trochę już rzedniejący
zastęp kuracjuszów tworzą zeń
oazę spokoju, dostojeństwa i niczem
niezmąconej ciszy. Nawet wiatr nie
śmie poruszać wierzchołkami drzew
strzelistych, które też stoją z powagą
tworząc na tle blado błękitnego
nieba doskonałą harmonię barw
pastelowych. Jakaż różnica z Siguldą,
którą mieliśmy sposobność odwiedzić
tegoż dnia wieczorem! Wychodzimy na
tarasy hotelowe i błądzimy wzrokiem
po północnym, czystym horyzoncie.
Za bezmiarem drzew widać sinawobłękitny skrawek: to olbrzymia i cicha
zatoka Ryska” - w ten sposób jesienny
wizerunek Jurmały malował przed
oczami polskich czytelników red.
Biernacki.

Zakończenie

Polscy dziennikarze wybierali się przed
wojną do Jurmali chyba częściej niż
współcześni. Nowopowstałe państwo
łotewskie przyciągało swoją egzotyką.
Często żurnaliści chcieli porównać
znany im z przedwojnia Ryski Sztrand
z nowymi porządkami, które nastały
po 1918 roku. To i owo zaobserwowali,
byli świadkami zmiany niemieckiego
badu na łotewski kūrorts. Nie wszystko
im się podobało. Raz narzekali na
monotonię, nudę, drożyznę, zbytnią
bezpośredniość mieszkańców, kiepską
muzykę, prohibicję, wulgarność czy
last but not least rusyfikację kurortu.
Innym razem imponowało im łotewskie
oczytanie, gdy w kraju praktycznie
pozbawionym analfabetyzmu każdy
sięgał po gazetę, jurmalski luz, sklepy

otwarte do późna w nocy, piękne lasy
otaczające uzdrowisko, majestatyczne
wille. Doszukiwali się związków
miasta z polskością. Łotwa przyciągała
jak magnes dziennikarzy ciekawych
nowych wrażeń, chcących zobaczyć,
jak kształtuje się życie w Nowej Europie
Wschodniej. Jak plażuje czy urlopuje
się północny sąsiad Rzeczypospolitej.
Cywilizacyjnie stojący przecież wyżej
niż sąsiednia Wileńszczyzna. Dziś już
nie jesteśmy tak zainteresowani Łotwą.
Niestety. Do Jurmali z rzadka wpadają
polscy dziennikarze czy blogerzy.
Miasto zasługuje jednak wciąż na to,
by je odkryć. I może warto pojechać
śladami Czesława Jankowskiego czy
Józefa Nira, by to i owo podpatrzeć.
Odkryć Łotwę dla siebie. Ryski Sztrand
zaprasza.
Garść
informacji
o
związkach
Polaków z Jurmałą zaczerpnąłem
od Marka Głuszki, podróże polskich
dziennikarzy udało się przedstawić
dzięki czasopismom „Słowo”, „Dziennik
Wileński”, „Kurier Wileński”, „Głos
Poranny”, Rzeczpospolita”, „Kurier
Warszawski”.
Tomasz Otocki
* * * *
1 „Na Łotwie”, „Słowo”, nr 195 z 28
sierpnia 1927, s. 2-3
2 „Na Łotwie”, „Słowo”, nr 196 z 30
sierpnia 1927, s. 2-3
3 „Listy z nad zatoki ryskiej. Nad
morzem”, „Dziennik Wileński”, nr 186
z 17 sierpnia 1924, s. 3
4 „Z życia bolszewickich dygnitarzy”,
„Kurier Warszawski”, nr 194 z 21 lipca
1921, s. 5
5 „Kartki z podróży. Alkohol, ruletka,
totalizator. Krucjata prohibicyjna na
Łotwie”, „Rzeczpospolita”, nr 85 z 1926
roku, s. 7
6 „Morze, dotychczas „nieodkryte”
przez Europejczyków”, „Kurier
Wileński”, nr 198 z 28 lipca 1933, s. 2
7 „Łotwa w oczach polskiego turysty”,
„Rewia, ilustrowana, tygodniowa”
(dodatek do „Głosu Porannego”), nr 31
z 7 sierpnia 1938, s. 3
8 St. Biernacki, „Łotewska Mentona”,
„Kurier Warszawski”, nr 227 z 19
sierpnia 1937, s. 10-11
9 St. Biernacki, „U naszych sąsiadów z
Północy”, „Kurier Warszawski”, nr 275
z 7 października 1938, s. 12
* * * *

•

Polak na

Łotwie • 23

„DZIEŃ OTWARTY”
W RYSKIEJ POLSKIEJ
SZKOLE
W dniu 25.02. br. w Ryskiej
Średniej Szkole Polskiej im. Ity
Kozakiewicz zorganizowano „Dzień
Otwarty”. Miał on na celu prezentację
bogatego dorobku szkoły, jak również
przybliżenie placówki potencjalnym
przyszłym uczniom i ich rodzicom.
Dzięki doskonałej współpracy dyrekcji,
nauczycieli i uczniów szkoła rzetelnie
zaprezentowała swoje atuty.
Już od wczesnych godzinach
rannych rodzice i ich dzieci mogli
obserwować zajęcia otwarte w
czterech grupach przedszkolnych
oraz wszystkich klasach szkolnych.
Naprawdę było w czym wybierać.
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Na przykład, przedszkolaki
z grupy 0b przygotowały gościom
przedstawienie pt. „Sposób na nudę” i
zabawy w teatr. Nauczycielka z dziećmi
z grupy 0c zaprezentowała zajęcia
rytmiczne oraz muzyczne z elementami
ćwiczeń surdologopedycznych. Klasy
pierwsze pokazały gry i zabawy
matematyczno–logiczne pod hasłem
„Sprytna główka” oraz uczyły gości starej
japońskiej papieroplastyki techniką
origami. Klasa 2a zademonstrowała
swoje umiejętności podczas zabaw
ortograficznych na zajęciach języka

polskiego, a 3b konkurs ze znajomości
lektur szkolnych pt. „Andersen i jego
baśnie”.
Klasy starsze pokazały ciekawe
zajęcia przyrodnicze z zastosowaniem
obserwacji mikroskopowych, zajęcia
plastyczne „W krainie tworzenia” –
scrabooking i kartkomania, zajęcia
historyczne „Rodzina wpisana w
historię”,
zajęcia
informatyczne
„Z komputerem za pan brat” z
wykorzystaniem Logo Comenius,
czy też język angielski zintegrowany z
muzyką pt. „Zimowe piosenki”. Bardzo
interesująca okazała się lekcja języka
łotewskiego z zastosowaniem metod
aktywnych, gdzie młodzież w grupach
tworzyła teksty literackie science fiction.
Nauczyciele sportu zaprezentowali
doskonałe zabawy ogólnorozwojowe
dla dzieci z elementami gimnastyki
korekcyjnej.
Po lekcjach można było
zobaczyć zabawy świetlicowe i zajęcia
kół zainteresowań. Oferta okazała
się bardzo urozmaicona i atrakcyjna.
Okazało się, że w szkole działa zespół
instrumentalny, wokalny, chór, zespół
tańca
ludowego,
współczesnego,
towarzyskiego,
zajęcia
rytmiczne

dla najmłodszych, różnego typu
koła sportowe (unihokej, siatkówka,
gimnastyka
artystyczna…),
koła
literackie,
matematyczne,
informatyczne, plastyczne, kulinarne,
sprawnych rąk (rzeźba itp.), teatralne
itd. Wszystkie zgodne z wiekiem,
potrzebami i możliwościami uczniów.
W przerwach miedzy zajęciami
można było zajrzeć do niemal każdego
zakamarka. Rodzice i przyszli uczniowie
mogli zwiedzić cały budynek: świetlicę,
bibliotekę, gabinet logopedy, pedagoga
szkolnego, lekarski, sale gimnastyczne,
szatnie uczniowskie, sale lekcyjne,
pracownie językowe i pracownie
komputerowe.
Dyrekcja,
nauczyciele
i
uczniowie najstarszych klas cierpliwie
udzielali
informacji
dotyczących
szkoły. A były one bardzo istotne.
Otóż w polskiej szkole naukę można
podjęć na dowolnym szczeblu
kształcenia, od przedszkola do
dowolnej
klasy
podstawowej,
gimnazjalnej, czy też średniej. Jest
to możliwe dzięki doświadczonej
kadrze pedagogicznej z doskonałym
przygotowaniem
dydaktycznym
i
terapeutycznym
(psychologia,

logopedia,
surdopedagogika,
oligofrenopedagogika), która prowadzi
zajęcia wyrównawcze, konsultacje
indywidualne i terapię pedagogiczną.
Przybyło bardzo wielu rodziców
wraz z dziećmi. Przedstawiona oferta
edukacyjna bardzo im się podobała.
Na zakończenie „podróży” po szkole
goście mogli obejrzeć ciekawe wystawy
i ekspozycje prac uczniów. Zwiedzający
mogli również podziwiać osiągnięcia
sportowe i edukacyjne w postaci
licznych pucharów, medali i dyplomów
oraz bogatą kolekcję zdjęć z różnych
uroczystości szkolnych.
Dzień Otwarty Szkoły był okazją
do pokazania gościom panującego w
szkole klimatu życzliwości, otwartości i
akceptacji na indywidualność drugiego
człowieka. Mamy nadzieję, iż główne
założenie tego przedsięwzięcia spełniło
oczekiwania przybyłych i z wieloma
z nich spotkamy się w nowym roku
szkolnym w Ryskiej Średniej Szkole
Polskiej im. Ity Kozakiewicz, przy ulicy
Nicgales 15. A zatem do zobaczenia we
wrześniu.
Anna Mieniuk
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Po naradach butnych panów w Kwaterze Głównej
wojsk niemieckich w Pszczynie na dalekich brzegach, ba, nawet
na zamarźniętym Dryświackim jeziorze,
za Wilczym Rogiem,
już następnej zimy stanęły zasieki z drutu kolczastego.

VI MULTIMEDIALNY OGÓLNOPOLSKI I
II MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD
MAŁYCH FORM PARATEATRALNYCH

Te naturalnie wiosną poszły w bezdeń,
jednak srożyły się jeszcze przez lata,
na polach i w ziemiańskich lasach,
niby wymyślne brwi rosyjskie linie okopów i poniemieckie też.
Do zabaw - to już po drugiej światowej służyły nam często w maleństwie te strzeleckie rwy.
Porastające trawą zapomnienia i krzakami,
po milionach młodych niespełnionych losów
zmiecionych w mogił bratnich proch...
Wracam do tematu.

W grudniu 2015 roku
nauczycielki i przedszkolaki z
Ryskiej Średniej Szkoły Polskiej
im. Ity Kozakiewicz przystąpiły
do projektu VI Multimedialny
Ogólnopolski i II Międzynarodowy
Przegląd
Małych
Form
Parateatralnych „Smykolandia –
Warszawa – Mokotów 2016” pod
honorowym patronatem Ministra
Edukacji Narodowej Polski.
Celem projektu było:
• rozwijanie
umiejętności
przedstawienia
poznanych
utworów literackich za pomocą
gestu, słowa, mimiki, ruchu;
• zachęta
do
umożliwienia
nauczycielom
wymiany
doświadczeń związanych z
pracą twórczą z dzieckiem,
poszukiwania różnych form
wyrazu;
• poszerzenie
doświadczeń
osobistych
dzieci
poprzez
kontakt ze sztuką, rozwój
wyobraźni, postaw twórczych,
pobudzenie naturalnej ekspresji,
rozwój wrażliwości artystycznej;
• wykorzystanie
środków
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multimedialnych
w
dokumentowaniu
osiągnięć
edukacyjnych dzieci szczególnie
uzdolnionych oraz z problemami
rozwojowymi;
• promocja
placówek
przedszkolnych
wzorcowo
realizujących działania z pasją.
Po wspólnym wybraniu
scenariusza „Sposób na nudę”
przedszkolaki ochoczo przystąpiły
do prób przedstawienia, które
czasem trwały do późnych godzin
popołudniowych. W realizacji
pomagali również rodzice, którzy
nie tylko wykazali się wielką
wyrozumiałością, ale również
zadbali o stroje i wspomagali
uczestników łakociami, dobrym
słowem oraz zadbali o stroje do
spektaklu.
Nad
całym
projektem
czuwała pani Irena Kondratjuk, a
nad realizacją wychowawczynie
grupy 0a i 0b. O oprawę muzyczną
zadbała pani Jana Daukszte, a
wszystko dokumentowała pani
Anna Mieniuk.
Pod
koniec
stycznia

2016 roku odbyła się premiera
przedstawienia. Po sfilmowaniu
całości i obróbce
technicznej
materiałów powstał film pod tym
samym tytułem, który przedstawiał
w żartobliwy sposób uroki zajęć
w naszym przedszkolu. W lutym
wysłaliśmy końcowy efekt pracy do
Warszawy.
Już w drugiej połowie marca
do szkoły dotarła odpowiedź i
wielka paczka. Efekt przerósł nasze
najśmielsze oczekiwania. Otóż
okazało się, że otrzymaliśmy z rąk
burmistrza miasta stołecznego
Warszawy, Bogdana Olesińskiego
wyróżnienie
specjalne
za
krzewienie
kultury
polskiej,
puchar, dyplomy, gratulacje i
mnóstwo nagród rzeczowych.
Jesteśmy bardzo dumni ze swojej
pracy i chętnie pokarzemy Wam
swoje przedstawienie. Wystarczy
tylko zadzwonić wcześniej do
Ryskiej Średniej Szkoły Polskiej
im. Ity Kozakiewicz i umówić się z
paniami. Zapraszamy.
Anna Mieniuk

STANISŁAW JANUSZKIEWICZ

PO NARADACH
CESARZA
W PSZCZYNIE

W zimie tamtego roku,
pamiętam, jezioro stanęło dopiero w lutym.
Lód przezroczysty, gładziutki i co ważne - mocny!
Jak blat przeogromnego dębowego stołu widziałem taki na Górnym Śląsku,
w pszczyńskim zamku na piętrze,
w Sali Myśliwskiej.
To w niej na zdjęciu z 1914 roku
grabarze Belle epoque:
wnuk wielkiej królowej brytyjskiej cesarz NiemiecWilhelm II,
Paul von Hindenburg i Erich Ludendorff
po lampkach rumu rozkładają mapy,
i omawiają w szczegółach
ten ich kolejny Drang nach Osten.

Kiedy ja, szesnastolatek, na ten taflowy lód jeziorny
wpadłem porankiem, jadąc na przełaj do szkoły
w roku 1957,
na moim nowym rowerze,
który, mówiąc nawiasem, był na tamte czasy,
przynajmniej w naszej rodzinie, sprzętem luksusowym –
niesiony rozpędem przez tylżańską łukę
na skrzydłach triumfu chłopięcego,
nagle
doznałem
poś-liz-gu...
I oto scena - ja na boku, rower na boku daleko przede
mną...
Siłą bezwładu szuraliśmy tak po lodzie z 50 metrów
ku uciesze szkolnej gawiedzi.
Jednak to był mały pikuś.
Natomiast po okolicznościach narad
wodza Willy’ego z generalicją pruską,
po biesiadnych kieliszkach
w myśliwskiej sali zamkowej
z mapami na pociemniałym blacie stołu właśnie wtedy doznała fatalnego poślizgu
historia Europy
i świata również.
Ku satysfakcji iluminatów
i innej rogatej
Gawiedzi.
-*Dyneburg, 2014 r.
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IM MEMORIAM
IRENA PROZOR

PRZEZ CAŁY CZAS SIĘ MODLIŁA I UMIAŁA TO ROBIĆ. ZNAŁA TYLE
MODLITW I PIOSENEK RELIGIJNYCH, JAK MAŁO KTO NA ŚWIECIE MÓWI MARIA JURKOWA, PRZYJACIÓŁKA PANI IRENY
ROZMAWIA KRYSTYNA KUNICKA

POLAK NA ŁOTWIE: Jak się poznałyście z Panią
Ireną Prozor?
MARIA JURKOWA: Przyjaźniłyśmy się od dawna.
A dokładnie zaczęło się w 1994 roku. Pracowałam w
Polskim Przedszkolu, prowadziłam zajęcia z muzyki
dla dzieci, a ona przyprowadziła tam swoją wnuczkę
Alonę. Wiele pomagała, zawsze szyła stroje dla dzieci
z polskiego przedszkola. Irena była dla mnie bardzo
bliską osobą. Przyjaźniłyśmy się nie zważając na różnicę
wieku. Duchowość i zjednoczenie dusz to nie kwestia
wieku. Człowiek może mieć bardzo bogatą duszę lub
też biedną i z taką osobą nie ma o czym porozmawiać.
A my z panią Ireną miałyśmy wiele wspólnego.
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Kiedy zaangażowała się w działalność związkową?
M. J. : Pani Irena zaangażowała się w działalność
Związku Polaków, kiedy jej wnuczka zaczęła uczęszczać
do przedszkola polskiego. Można powiedzieć, że
to był moment wstąpienia do związku i podjęcia
natychmiastowej aktywnej działalności. W roku
1994 zaczęła również śpiewać w Chórze „Promień”.
Była sybiraczką - dlatego angażowała się w imprezy
poświęcone sybirakom. W 2002 roku została
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
Proszę opowiedzieć więcej o tej trudnej karcie w
życiu Pani Ireny.

M. J. : Pani Irena przeszła ciężki okres w życiu, bo została
zesłana na Syberię. Napisała swoją autobiografię, jako
wstęp do książki, którą bardzo chciała wydać. Była w
gułagu i tam śpiewano bardzo dużo polskich piosenek.
Zesłano ją dlatego, że jej ojciec na kościele wywiesił polski
sztandar, to było już po II wojnie światowej. Mieszkali
na terenach białoruskich, które kiedyś należały do
Polski, ale ja tę historię słabo znam. Mieszkańcy tej
miejscowości, która za czasów radzieckich została
przydzielona Białorusi, mimo wszystko czuli się
Polakami i należeli częściowo do Armii Krajowej.
Pani Irena miała bardzo dobrą pamięć i zapamiętała
wszystkie polskie teksty śpiewane w Armii Krajowej
na Białorusi. Na Syberii te właśnie piosenki śpiewali na
radzieckie melodie, żeby ochrona nie rozumiała, o co
chodzi. Jest ponad dwadzieścia takich piosenek, teksty,
melodie… Na przykład jest taka piosenka «Огонек»,
znana w języku rosyjskim «напозиции девушка
провожала бойца…», oni tam śpiewali inaczej z
polskim tekstem „wolność przynieść ojczyźnie swej
szli Polacy na bój, tracąc życie młodzieńcze swe…” itd.
Była również znana «Катюша», którą zamieniono w
Zosieńkę - „Jabłoń, grusza pięknie rozkwitała… wonią
już zapachniał sad, a Zosieńka gorzko zapłakała, gdy jej
Jasio poruszał się w świat”. I tak tam w gułagu śpiewali to
wszystko. Dużo było rozmaitych piosenek, na przykład:
„Nie chcemy iść do Armii Krasnej”. Jak wspominałam,
wartość materiału polega właśnie na tym, że na
radzieckie melodie śpiewali polskie teksty. Zebrałam te
piosenki i miałam zamiar je wydać, niestety nie udało
się tego pomysłu zrealizować ze środków Funduszu
Kapitału Kultury. Nadal to planuję . Wszystkie teksty
Pani Irena zapisała własnoręcznie. Kilka utworów
dostałam po śmierci Pani Ireny od jej dzieci. Mam je.
Nigdy nie myślałam, że po tym, jak odejdzie, te teksty
będą miały dla mnie tak szczególną wartość.

pokój i zdrowy umysł, aby… (wymienić prośbę). Święty
Ekspecycie, pomóż mi przezwyciężyć tę trudną chwilę,
broń mnie od wszelkiego złego, chroń moją rodzinę,
błagam Ciebie, spiesz z pomocą, żebym mogła uzyskać
spokój. Święty Ekspedycie, będę wdzięczna Ci przez
całe swoje życie i będę świadczyć o Tobie wszystkim
wierzącym. Dziękuję Ci! Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Chwała ojcu…”
Przy modlitwie napisane jest, że św. Ekspedyta można
poprosić o pomoc, jeżeli ma się jakiś trudny do
rozwiązania problem i jest potrzebna natychmiastowa
pomoc. Zwracać się do niego nigdy nie jest za późno.
Odpowie natychmiast, ale i my musimy wypełnić daną
mu obietnicę i świadczyć o nim wiernym.
Wydaje mi się, że dla Pani Ireny religia była bardzo
ważnym elementem…

M.J. : Tak. Ona przez cały czas się modliła i umiała
to robić. Ona w kościele prawie mieszkała. Znała tyle
modlitw i piosenek religijnych, jak mało kto na świecie.
Dużo nauczył mnie jej przykład. Miedzy innymi, Pani
Irena miała niesamowicie dobre zdrowie. Przez całe
życie tylko dwa razy leczyła zęby. Wszystkie choroby
takie jak szkorbut, niesamowity głód syberyjski…
ją ominęły. Miała o tyle dobre zdrowie i o tyle dobrą
pamięć, że zapamiętała wszystkie piosenki… Dla
jej rodziny muzyka była kwestią bardzo ważną, bo
mąż Pani Ireny śpiewał w Teatrze Wielkim i został
represjonowany, bo akompaniator napisał na niego
donos, po którym został wysłany na Syberię i tam
właśnie się spotkali. Jego pierwsza żona zostawiła go,
Pani Irena była drugą żoną. Jak urodziła Pawła miała
już 30 lat, później urodziła Olgę. Miała dwie wnuczki
i wnuka. Kiedy Stalin zmarł i nastąpiły tak zwane
amnestie, to ją wypuścili. Trafiła do Dyneburga, jak
wracała z Syberii. Wiadomo, że wszystkich wracających
Jaka była Pani Irena?
osiedlali jak najdalej od domu, a Dyneburg był miejscem,
M.J. : Pani Irena świetnie piekła, była osobą bardzo gdzie przyjeżdżały „najgroźniejsze” osoby, bo tutaj było
opiekuńczą wobec swojej rodziny i wszystkich bardzo dobrze rozwinięta siatka KGB. Tych, których
otaczających ją ludzi. Pracowała w budownictwie, była zabierali z Dyneburga, przysyłali tutaj z powrotem.
bardzo dobrym organizatorem. Znała wiele modlitw. Pani Irena nie tylko zebrała piosenki sybiraków, lecz
Tak bardzo jej brakuje, gdy wsiadamy do autokaru, żeby również wyjeżdżała co roku do Białegostoku na Marsze
gdzieś pojechać… Zaczynamy się modlić na podróż… Sybiraków. Mam dużo zdjęć z tych spotkań. Składaliśmy
Przekazała mi bardzo ciekawą modlitwę do świętego wieńce.
Ekspedyta, którą chciałabym również przekazać
wszystkim Polakom na Łotwie: „Święty Ekspedycie, Bardzo Irenę kochałam. Podarowałam jej na 80sprawiedliwy mężu, proszę Cię, wstaw się za mnie do te urodziny osiemdziesiąt tulipanów. Była bardzo
Pana Jezusa Chrystusa. Pomóż mi w tej trudnej i pełnej opiekuńcza, dobrze szyła, piekła wspaniałe torty,
beznadziei chwili, ażebym mogła wypełnić to, czego przyrządzała niesamowicie smacznego szczupaka,
sama swoimi siłami nie zdołam. Ty, święty żołnierzu, przeróżne grzyby. Dostałam od niej takie sadzonki
pomocniku tym, którzy są w nieszczęściu, lub stracili poziomek, że owocują do października. Bardzo mi jej
wszelką nadzieję, Ty, który spieszysz niezwłocznie na brakuje.
pomoc, broń mnie, pomóż mi, daj mi siłę, odwagę,
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FESTIWALOWE
POST SCIPTUM
CHÓREK GIMNAZJUM POLSKIEGO

CERTU
NAŁ KON

FI

GO

GALOWE

CHÓREK GIMNAZJUM POLS

KIEGO

Z okazji VIII Międzynarodowego Festiwalu Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej w Galerii
Domu Polskiego w Dyneburgu 11 lutego odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej pod tytułem
„Festiwalowe post sciptum”. Na początku wystąpił zespół Centrum Kultury Polskiej „Barwy Daugawy”
z piosenką „Zaufaj Panu”. Zgromadzeni w galerii Polacy ponownie się zanurzyli w piękną festiwalową
atmosferę.
Wystawę otworzyła dyrektor Centrum Kultury Polskiej pani Żanna Stankiewicz –
pomysłodawczyni i organizatorka wszystkich ośmiu edycji Festiwalu Polskiej Młodzieżowej Piosenki
Religijnej. Pierwszy festiwal odbył się 12 lat temu – w 2004 roku i powstała z niego impreza cykliczna
Centrum Kultury, która odbywa się co 2 lata. Przedstawione na wystawie zdjęcia utrwaliły najciekawsze
momenty festiwalowe. Setki uczestników, uśmiechnięte twarze młodych wykonawców, emocje,
zaprzyjaźnione zespoły z Polski, Litwy oraz z całej Łotwy.
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NKA I ZESPÓŁ
RADOSŁAW BLO
Y”
„BARWY DAUGAW

ZESPÓŁ PIOSENKI RELIGIJNEJ
Z REZEKNE

DZIECI Z ZTL „K

UKUŁECZKA”

ZESPÓŁ „PRO ARTE” Z MSZCZONOWA
(POLSKA)

CHÓREK GIMNAZJUM

POLSKIEGO

PROJEKT
WSPÓŁFINANSOWANY
W RAMACH
SPRAWOWANIA
OPIEKI SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ NAD
POLONIĄ
I POLAKAMI
ZA GRANICĄ.

