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Wizyta prezydenta Łotwy 
w Domu Polskim w Dyneburgu



zostanie opracowana nowa 
strategia polityki podatkowej, 
bardziej korzystna dla 
przedsiębiorców i sprzyjająca 
rozwojowi państwa.

Iveta Vejone udała 
się do miejsc wdrażających 
różne etapy kształcenia. 
Uczestniczyła w zajęciach 
wychowanków w 
przedszkolach nr 9 oraz 26 
i zapoznała się z uczniami, 
a także bazą materiałową 
zawodowo ukierunkowanej 
szkoły średniej designu 
i sztuki, “Saules skola”. 
Zwiedziła również synagogę 
oraz muzeum “Żydzi w 
Łatgalii”. 

O godzinie 16:40 
para prezydencka przybyła 
do Domu Polskiego. Gości 
przywitała młodzież z zespołu 
tańca ludowego „Kukułeczka” 
wyśpiewując jedyną w swoim 
rodzaju polską piosenkę „Szła 
dzieweczka do laseczka”. 
Nie lada sprawdzian na 
wstępie przeżyła Pani Vejone, 
która wspólnie z Antonem 
Kazaczonkiem musiała 
zatańczyć walczyka. W 
podniosłej i miłej atmosferze 
dyrektor Centrum Kultury 
Polskiej Żanna Stankiewicz 
oraz Prezes Związku Polaków 
na Łotwie Ryszard Stankiewicz 
przybliżyli gościom 
funkcjonowanie polskiej 
społeczności w Dyneburgu. 
Na sali para prezydencka 
obejrzała króciutki film, 
przedstawiający codzienność 

i święta Polaków, a następnie 
nasyciła się śpiewem i 
tańcami „kukułeczek”. 

Po występie Żanna 
Stankiewicz zaprosiła 
prezydenta z małżonką 
do wspólnego zdjęcia z 
roztańczoną młodzieżą. 
Dosłownie na kilka minut 
goście udali się jeszcze 
do galerii i sali herbowej, 
gdzie Ryszard Stankiewicz 
opowiedział o szlachcie 
inflanckiej. W księdze 
pamiątkowej prezydent 
napisał: “Polacy na Łotwie 
są jaskrawym przykładem 
państwowej integracji i 
jednocześnie zachowania 
narodowej kultury. Dziękuję 
za patriotyzm i barwy, które 
stwarzają bardziej kolorowy 
obraz Daugavpilsu i Łotwy”.  

Z Domu Polskiego 
para prezydencka udała 
się do Domu Jedności na 
spotkanie z mieszkańcami 
miasta, którzy mieli okazję 
zadać pytania i podzielić 
się swymi problemami. 
Ostatnim punktem wizyty 
Raimonda Vejonisa była 
msza święta w kościele św. 
Piotra w Okowach. Oceniając 
Dyneburg w trakcie swego 
pobytu prezydent stwierdził, 
że miasto dynamicznie się 
rozwija i pomimo skromnych 
możliwości finansowych 
Urzędu Miasta zaskakuje 
realizacją wciąż nowych 
pomysłów we wszystkich 
dziedzinach. 

Najważniejszym styczniowym wydarzeniem 
dla dyneburżan była wizyta prezydenta Łotwy 
Raimondsa Vejonisa z małżonką Ivetą Vejone. 18 
stycznia para prezydencka miała bardzo napięty 
harmonogram, w którym zaplanowano również 
półgodzinny pobyt w Domu Polskim. 

Rano prezydent spotkał się z radnymi Urzędu 
Miasta i mógł ocenić dotychczasowe osiągnięcia 
oraz przyszłe plany miejscowych władz. Po tym 

Raimonds Vējonis udał się do Liceum Rosyjskiego, 
Daudavpilskiego Technikum Budowlanego oraz na 
Uniwersytet Daugavpilski. Prezydent podkreślił, że 
jednym z kluczowych elementów rozwoju państwa 
jest stworzenie efektywnego systemu kształcenia 
kadr, które zapewniają właśnie zwizytowane przez 
niego placówki. Spotykając się z dyneburskimi 
przedsiębiorcami na terenie bazy przedsiębiorstwa 
“Latgales piens”, prezydent zapewnił, że już wkrótce 
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 W tym roku minęło dziewięćdziesiąt siedem lat 
od wyzwolenia Dyneburgu z rąk bolszewików. Rocznica 
zwycięskiej Kampanii Łatgalskiej co roku przypada na 
radosny okres karnawałowy i co roku 3 stycznia Polacy 
oraz miejscowi sympatycy spotykają się przy Krzyżu na 
Słobódce, by oddać hołd Polskim legionistom poległym 
na ziemi łatgalskiej.
 Śnieg i lodowaty porywisty wiatr przywodził 
na myśl  trud walki o wolność i jedność Łotwy, kiedy 
to zginęło około pięciuset polskich żołnierzy. Radca 
Ambasady RP w Rydze Jarosław Ćwiek-Karpowicz 
w swoim przemówieniu podziękował środowiskom 
polonijnym, w szczególności Związkowi Polaków 
na Łotwie za podtrzymywanie pamięci o Kampanii 
Łatgalskiej, a także podkreślił, że te wydarzenia stanowią 
początek owocnej współpracy obu naszych państw, 
którą teraz kontynuują m.in. w Unii Europejskiej i 
NATO.
 Kwiaty i wieńce w hołdzie bohaterskim 
wyzwolicielom złożyli również przedstawiciele 
Oddziału „Promień” ZPŁ na czele z prezesem 
Ryszardem Stankiewiczem oraz uczniowie i grono 
pedagogiczne Polskiego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego 
w Dyneburgu.

KALEJDOSKOP 
WYDARZEŃ

ROCZNICA KAMPANII 
ŁATGALSKIEJ

KRASŁAW – ŁOTEWSKA STOLICA 
POLSKIEJ KOLĘDY 

 W styczniu każdego roku Krasław ¬ – kolebka 
polskiej kultury w Inflantach – zamienia się w stolicę 
polskiej kolędy. Do niewielkiego miasteczka, w którym 
nadal działa Polska Szkoła Podstawowa im. Hrabiów 
Platerów i Oddział “Strumień” ZPŁ zjechało kilkanaście 
zespołów i chórów z całej Łotwy oraz Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej „Sejny” z Polski.
 XXI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i 
Pastorałek w kościele pod wezwaniem św. Ludwika 
w Krasławiu 8 stycznia zaczął się od mszy świętej w 
intencji uczestników festiwalu oraz wszystkich Polaków 
rozsianych na całym świecie. Nabożeństwo celebrował 
niestrudzony proboszcza Parafii św. Ludwika, ksiądz 
Edward Woroniecki. 
 Wnętrze kościoła wypełniły znane i lubiane 
utwory o tematyce bożonarodzeniowej. Koncert 
zainaugurowali gospodarze festiwalu – zespół 
„Strumień” Krasławskiego Oddziału ZPŁ pod 
kierownictwem Romualda Raginisa. W dalszej części 
zaprezentowały się uczestniczki zespołu krasławskiej 
Szkoły Muzycznej „Kraslavina” pod kierownictwem 
Olgi Greckiej, wystąpił zespół „Rodacy” z Jekabpils, 
zabrzmiał duet chóru młodzieżowego Kościoła Św. 
Ludwika, wzruszające przedstawienia pokazały zespół 
Pałacu Kultury ”Noktiurn” oraz chór pieśni sakralnej 
„Gloria”.
 Na jedenastą edycję festiwalu przybył również 
chór „Promień” z Dyneburga pod kierownictwem 
Reginy Krukowskiej oraz żeński chór „Jutrzenka” 

z Rzeżycy pod kierownictwem Ireny Iwanowej. 
Niesamowicie barwnie i podniośle zabrzmiały kolędy w 
wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
„Sejny” pod batutą Józefa Żukowskiego. Kulminacją 
imprezy było wspólne wykonanie kolęd „Cicha noc” i 
„Gdy się Chrystus rodzi”. 
 Tradycyjny, organizowany przez Związek 
Polaków na Łotwie Festiwal Kolęd i Pastorałek w 
Krasławiu nie mógłby się odbyć bez wsparcia Ambasady 
RP oraz zaangażowania i wsparcia duchowego księdza 
Edwarda Woronieckiego.
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 Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu rok 
2017 rozpoczęło od wernisażu wystawy „Symfonia 
kwiatów”, autorstwa Dace Abrickiej.
 Artystka malarka urodziła się 22 kwietnia 
1978 roku w Prelach. Jej matka nieustannie rysowała, 
natomiast ojciec zajmował się ceramiką, dlatego sztuka 
od wczesnego dzieciństwa była nieodłączną częścią 
jej życia. Podstawowe wiadomości z historii sztuki 
zdobyła w Szkole Artystycznej w Rezekne, następnie 
kontynuowała naukę w Łatgalskim oddziale Łotewskiej 

 Centrum Kultury Polskiej od lat organizuje 
jedną z najulubieńszych imprez dziecięcych –Karnawał 
dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych. 12 
stycznia w sali widowiskowej Gimnazjum Polskiego im. 
Józefa Piłsudskiego odbyły się dwie imprezy, na które 
przybyło liczne grono niezwykle zróżnicowanych gości, 
m.in. rycerze, królewny, zwierzęta, rośliny, postacie 
wymyślone i prawdziwe. 
 Zabawę prowadzili Anton Kazaczonok w stroju 
koguta oraz Milena Różańska przebrana za lisa, a do 
pomocy mieli choinkę, lalkę, renifery oraz krasnoludki 
w pięknych kolorowych strojach. Animatorzy nie 
tylko przygotowali króciutkie przedstawienie, lecz 
zorganizowali dla rozweselonych dzieciaków wspaniałą 
zabawę z korowodami, zagadkami i grami.
 W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja, który 
miał ocenić stroje, karnawałowicze niecierpliwie 
poprawiali swoje toalety. Mikołaj nie zawiódł. Przybył 

do spragnionej publiczności, żeby wspólnie oddać 
się skocznej zabawie. W finale karnawału świąteczny 
nastrój podtrzymały atrakcyjne słodkie prezenty.

Akademii Sztuki. Abricka przez ostatnie 10 lat mieszka 
w Daugavpils, które uważa za swoje miasto. Pracuje we 
wspaniałym zespole szkoły średniej designu i sztuki 
«Saules skola», współpracując pracuje  z wieloma 
twórczymi nauczycielami oraz uczniami. 
 Pozytywna energia nie pozwala jej usiedzieć w 
miejscu... przez cały czas ma ochotę malować. Efektem 
są doskonałe prace. Motywami obrazów artystki są 
kwiaty, szczególnie lubi słoneczniki. Dlatego wernisaż 
otworzono kompozycją choreograficzną w wykonaniu 
Danieli Bazylczuk, która wcieliła się w postać 
słonecznika. Wśród przedstawionych na wystawie 
barwnych obrazów każdy widz mógł znaleźć swój 
ulubiony  kwiat. 

SYMFONIA KWIATÓW 
W DOMU POLSKIM

KARNAWAŁ DLA POLSKICH 
DZIECI W DYNEBURGU

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
DYNEBURSKICH POLAKÓW

 Dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd to 
nieodzowne elementy karnawału dla dyneburskich 
Polaków. W tym roku tradycyjne spotkanie opłatkowe 
organizowane przez Oddział “Promień” ZPŁ i 
Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego odbyło się 
20 stycznia.
  Sala gimnazjum stała się ogniskiem polskości, 
dobrych życzeń i radości. Impreza zaczęła się od jasełek 
przygotowanych przez uczniów klas podstawowych. 
Na scenie pojawili się pasterze, aniołowie i oczywiście 
święta rodzina, a wszystko to w oprawie naszych 
pięknych polskich kolęd.  
 Najbardziej wzruszającą częścią wieczoru 
było dzielenie się opłatkiem,  poprzedzone ciepłymi 
i miłymi słowami oraz błogosławieństwami księży: 
dziekana Michała Siwickiego, ks. Jerzego Mukana oraz 
ks. Dmitrija Artjomowa. 
 W tak pozytywnej atmosferze swój program 
bożonarodzeniowy pokazał zespół tańca ludowego 
„Kukułeczka”. Dziewczyny i chłopcy w nowych, 
barwnych i bogato zdobionych łowickich strojach 
prezentowali się znakomicie. Stroje te zostały uszyte 
dla tancerzy w Polsce i sfinansowane przez fundację 
„Oświata Polska za granicą” w ramach projektu wsparcia 
dla polskich placówek edukacyjnych na Łotwie.
 Konsul Ambasady RP w Rydze Wojciech Kraj 
przekazał pozdrowienia od Ambasadorki Ewy Dębskiej, 
a następnie złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji 
70-lecia byłej dyrektorce gimnazjum – Gertrudzie 
Grawe. 
 Na deser wystąpił chór „Promień”, po czym 
zebrani na sali goście również mieli okazję zaśpiewać 
kolędy i bawić się do upadłego. 
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życia ratowały ofiary niezawinionej agresji i przemocy 
ze strony reżimu nazistowskiego. Dyskutowano też o 
historycznej świadomości młodego pokolenia Polaków 
i Łotyszów.

 Polskie placówki edukacyjne są jednym 
z najważniejszych elementów zachowania języka 
polskiego na Łotwie, dlatego zrównoważony rozwój 
tych instytucji jest sprawą wagi najwyższej. 27 stycznia 
Ambasada RP w Rydze zorganizowała spotkanie 
dyrekcji polskich szkół na Łotwie z przedstawicielami 
łotewskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki.
 W spotkaniu udział wzięły dyrektorka oraz 
zastępczyni dyrektorki Departamentu Edukacji w 
Ministerstwie Oświaty i Nauki Republiki Łotewskiej, 
Evija Papule i Līga Buceniece, a także dyrektorzy polskich 
szkół na Łotwie: Halina Smulko, dyrektorka Państwowego 
Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu, Czesława 
Kozłowska, dyrektorka Podstawowej Szkoły Polskiej im. 
hr. Platerów w Krasławiu, Krzysztof Szyrszeń, dyrektor 
Ogólnokształcącej Szkoły Polskiej im. I. Kozakiewicz 
w Rydze oraz Anna Skripaczenoka, wicedyrektorka 
Państwowego Gimnazjum w Rezekne. 
 Spotkanie było poświęcone planowanym 
reformom w szkolnictwie łotewskim. Przedstawicielki 

łotewskiego resortu opowiedziały o aktualnej wizji 
systemu oświaty, koncentrując się na szkołach 
mniejszości narodowych. Natomiast dyrektorzy 
polskich placówek mieli doskonałą możliwość uzyskania 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wyrażenia swojej 
opinii o procesach zachodzących w dziedzinie edukacji. 

 W ramach Międzynarodowego Tygodnia 
Holokaustu na Łotwie 31 stycznia w Muzeum Żanisa 
Lipke w Rydze odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 
światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.
 W dyskusja pt. „Ludzie w nieludzkich czasach 
– Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata na Łotwie i 
w Polsce” udział wzięła dr Anna Stróż. Kierowniczka 
muzeum w Markowej m.in. przybliżyła publiczności 
losy rodziny Ulmów, drogę życiową Józefa Ulma, jego 
działalność w lokalnym społeczeństwie, postawę jako 
męża, ojca i sąsiada.
 Spotkanie w Muzeum Żanisa Lipke pokazało 
historię konkretnych osób, które z narażeniem własnego 

LUDZIE W NIELUDZKICH 
CZASACH…

SPOTKANIE W SPRAWIE 
SZKOLNICTWA POLSKIEGO 

MARSZAŁEK SEJMU MAREK 
KUCHCIŃSKI W RYDZE

 Wzmocnienie bezpieczeństwa, reforma Unii 
Europejskiej w duchu Europy suwerennych państw 
oraz rozwój stosunków dwustronnych – to niektóre 
z tematów oficjalnej wizyty Marszałka Sejmu Marka 
Kuchcińskiego w Rydze. Polska delegacja podczas 
licznych spotkań z przedstawicielami najwyższych 
władz Łotwy omawiała wspólne cele, działania 
i wyzwania stojące przed obydwoma krajami. 
Harmonogram dwudniowej wizyty był bardzo napięty, 
jednak Marszałek Sejmu wraz z delegacją znaleźli czas, 
żeby spotkać się z przedstawicielami Związku Polaków 
na Łotwie.
 W skład delegacji weszli Przewodniczący Polsko-
Łotewskiej Grupy Parlamentarnej Poseł Wojciech 
Skurkiewicz oraz wiceszefowie grupy: Poseł Barbara 
Bartuś i Senator Kazimierz Kleina. Wizytę rozpoczęły 
spotkania z Przewodniczącą parlamentu Łotwy Inarą 
Murniece oraz przewodniczącym Komisji Obrony, 
Spraw Wewnętrznych i Zapobiegania Korupcji Saeimy 
RŁ Ainarsem Latkovskisem. Chwilą ekscytującą było 
uroczyste złożenie wieńców pod Pomnikiem Wolności 
w Rydze z udziałem marszałków parlamentów Polski 
i Łotwy. Marszałek M. Kuchciński spotkał się również 
z Wiceprzewodniczącym Saeimy Gundarsem Daudze, 
Premierem RŁ Marisem Kuczyńskisem oraz ministrem 
spraw zagranicznych Łotwy – Edgarsem Rinkeviczsem. 
W planie nie mogło zabraknąć także rozmowy z 
metropolitą ryskim abp. Zbigniewem Stankiewiczem.
 W spotkaniu Marszałka Sejmu Marka 
Kuchcińskiego z działaczami ZPŁ, które odbyło się 1 
lutego w rezydencji Ambasadora RP, niejednokrotnie 
podkreślano ważną rolę mniejszości polskiej na Łotwie. 
Prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz opowiedział członkom 
delegacji o działalności ZPŁ, a dyrektorki polskich 
placówek oświatowych poinformowały o sytuacji w 
szkolnictwie, wyrażając podziękowanie za wsparcie 
udzielane przez Państwo Polskie. Zaprezentowano 
działalność Ryskiego Oddziału ZPŁ oraz Ligi Polskich 
Kobiet. Spotkanie prowadził konsul Wojciech Kraj, Konsul Wojciech Kraj
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 Domu Polski jest domem wszystkich Polaków 
i wcale nie brakuje wśród nas osób niezwykłych i 
utalentowanych. Dom Polski na Warszawskiej dla 
malarki Katarzyny Gracholskiej-Krjukowskiej od dawna 
stał się domem rodzinnym, dlatego nieustannie wraca. 
Swoją pierwszą wystawę indywidualną, zatytułowaną 
«Powrót»,  pani Katarzyna postanowiła zorganizować 
właśnie tutaj.
 Wernisaż wystawy odbył się 9 lutego i 
został poprzedzony krótką impresją baletową, która 
wprowadziła widzów w oniryczno-baśniowy nastrój 
wystawy, na której artystka zaprezentowała kilkadziesiąt 
prac przygotowanych technikami mieszanymi – 
akwarelą, temperą, ołówkiem oraz sketchingiem.
 Katarzyna Gracholska-Krjukowska urodziła się 
w grudniu 1979 r. w Jekabpils. W 2004 roku ukończyła 
studia na Uniwersytecie Daugavpilskim na Wydziale 
Muzyki i Sztuki. Od tego czasu nie tylko aktywnie 
rozwija swoje umiejętności z zakresu grafiki i rysunku, 
ale także przekazuje nagromadzone doświadczenie 
młodemu pokoleniu. Malowanie dla artystki jest okazją, 
aby pokazać swój wewnętrzny świat, swój stosunek 

do tego, co przedstawia. Ludzie często wyrażają swoje 
emocje słowami, natomiast Katarzyna – ołówkami 
oraz farbami. Autorka prezentuje nam unikalny sposób 
rozumienia świata, osobliwe kształty oraz kolory.
 Będąc studentką Uniwersytetu Daugavpilskiego, 
Katarzyna była liderem aktywnie działającego Klubu 
Polskich Studentów. Katarzyna uważa, że Dom Polski 
w Daugavpils jest miejscem, w którym krzyżuje się 
wiele kultur oraz historii, które połączyły się także w jej 
własnym życiu. 

 Walentynki przyszły do nas z Europy Zachodniej 
i w ciągu kilku dziesięciu lat stały się nieodzownym 
świętem zakochanych, które bardzo aktywnie obchodzą 
dzieci i młodzież. Wesołe, pełne uczucia imprezy 
walentynkowe 14 lutego odbyły się m.in. w Krasławiu i 
Dyneburgu.
 14 lutego zabawę walentynkową w krasławskiej 
Szkole Podstawowej im. hr. Platerów prowadziła pani 
Joanna Szostak, nauczycielka-wolontariuszka z Polski. 
Panujący w polskiej szkole rodzinny i wesoły klimacik 
najbardziej wyczuwalny był na sali, gdzie młodzież nie 
tylko śpiewała i tańczyła, lecz także wybierała króla i 
królową wieczoru. 
 W finale zabawy z rąk dyrektorki szkoły 
Czesławy Kozłowskiej oraz prezesa ZPŁ Ryszarda 
Stankiewicza wszystkie dzieci dostały wyprawki dla 
uczniów, które parę tygodnie temu „przyjechały” 
samochodem dostawczym z Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”.
 Huczna impreza walentynkowa pt. „Walentynki 
dla chłopaka i dziewczynki” odbyła się również w 

 W lutym w szkołach na Łotwie rozpoczęła się 
rekrutacja dzieci do klas pierwszych, dlatego dyrekcja 
krasławskiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. hr. 
Platerów zaprosiła przedszkolaków na dzień otwartych 
drzwi.
 Bohaterami meetingu prowadzonego przez 
Babę Jagę oraz Bałwana były dzieciaki z krasławskich 
przedszkoli. W szkole zorganizowano cztery punkty, 
gdzie się odbywały zabawy oraz zajęcia na wesoło. 
Zajęcia z układania puzzle prowadziła Joanna Szostak, 
nauczycielka-wolontariuszka z Polski. W drugim 
punkcie ciekawscy tworzyli “arcydzieła” z wesołym 
kolorowym bałwanem na naklejanych obrazkach.
 Największy zachwyt wywołały zajęcia w 
pracowni komputerowej, gdzie na tablicy interaktywnej 
dzieci po kolei wykonywały zadania nauczycielki – 
kolorowały czarno-białe obrazki. Trochę dobrego 
sprzętu i działy się prawdziwe czary. W bibliotece 
przedszkolaków zabawiała Baba Jaga, a w wyniku tej 
zabawy powstały rękawiczki dla bałwana.
 Zorganizować wspaniałe przedsięwzięcie 
pomogli uczniowie klas starszych, a na koniec imprezy 
zawitał nawet Święty Mikołaj.  

KRASŁAWSKA SZKOŁA POLSKA 
OTWIERA DRZWI

WALENTYNKI 
POLSKICH DZIECI W ŁATGALII

“POWRÓT” KATARZYNY 
GRACHOLSKIEJ-KRJUKOWSKIEJ

który m.in. poinformował o realizacji polonijnych 
projektów kulturalnych i oświatowych. 
 W ramach wizyty na Łotwie Marszałek 
Kuchciński miał również okazję odwiedzić miejsca 
związane ze śladami polskimi na Łotwie, w tym 
Kościół Matki Boskiej Bolesnej na Ryskiej Starówce, 
Dom Czarnogłowych z umieszczoną w nim tablicą, 
upamiętniającą podpisanie Traktatu Ryskiego, a także 
odrestaurowany ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego RP karcer studencki na 
Uniwersytecie Łotewskim.  
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słuchacze odczuli zadumę i smutek. Jeszcze kilka 
szlagierów i całość uwieńczył wiersz o miłości Stanisława 
Januszkiewicza.
 Po wspaniałym koncercie w saloniku Pod 
gwiazdami czekały na wszystkich smakowite pączki 
z konfiturą, czyli tradycyjny przysmak, którego na 
zapusty nie może zabraknąć w żadnym Polskim Domu. 
Każdy uczestnik imprezy skosztował przynajmniej po 
jednym pączku, zapewniając sobie powodzenie na cały 
2017 rok.

 Ostatnią wesołą imprezą po hucznym karnawale 
jest co roku Tłusty Czwartek, który sygnalizuje nam 
początek Wielkiego Postu i koniec zimy. Tegoroczny 
koncert zapustowy w Polskim Domu przygotował chór 
„Promień”.
 Prowadzące Swietłana Manohina i Żanna 
Stankiewicz na wstępie opowiedziały o polskich 
tradycjach związanych z Tłustym Czwartkiem. Ten 
dzień przepełniały wspaniałe biesiady i uczty. Bawiono 
się wesoło, sowicie się objadając, radując się ze stopniowo 
odchodzącej zimy i już wkrótce mającej nadejść wiosny. 
Zgodnie ze staropolską tradycją, w Tłusty Czwartek 
każdy powinien  dużo jeść i pić. Miało mu to zapewnić 
dostatek. Natomiast ten, kto nie zjadł w tym dniu ani 
jednego pączka, nie mógł liczyć na przychylność losu. 
 Następnie w pierwszej części muzycznej 
zabrzmiały piosenki wesołe i liryczne. Nasz 
zasłużony chór pod batutą Reginy Krukowskiej przy 
akompaniamencie Ludmiły Andrejewej zaśpiewał nie 
tylko Poloneza Polonii, Sadźmy róże i Kochana Matko, 
lecz również piosenkę powstańczą Pałacyk Michla czyli 
hymn harcerskiego Batalionu Parasol. O historii tego 
utworu opowiedział Stanisław Januszkiewicz. Dwie 
skoczne i radosne piosenki Hej tam nad rzeczką i Wilga 
wykonał zespół „Harfa”. Promieniujące polskością i 
energią panie swymi czarującymi głosami rozbawiły 
publiczność. Widzowie wtórowali śpiewaczkom i 
ochoczo klaskali w rytm popularnych utworów. 
 W drugiej części występu chóru „Promień” 
zabrzmiały znane i lubiane piosenki o miłości. 
Niesamowicie młodo głosy chórzystów zabrzmiały 
w żołnierskiej pieśni Serce w plecaku, a w polskim 
przedwojennym szlagierze To ostatnia niedziela 

TŁUSTY CZWARTEK 
W DYNEBURGU

 Wszystkie Oddziały ZPŁ aktywnie działają i 
angażują się w ciekawe projekty nie tylko na Łotwie, 
lecz również poza granicami kraju. W dniach 23-24 
lutego w Polsce odbyło się pierwsze międzynarodowe 
spotkanie uczestników dwuletniego projektu „Wiedza 
bez barier – innowacyjne metody nauczania osób 
dorosłych” realizowanego przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.
 Polacy z Jekabpilskiego Stowarzyszenia 
„Rodacy” udali się do Dąbrowy Górniczej, by spotkać 
się z przedstawicielami partnerów: Stowarzyszenia 
Naukowców Polaków Litwy, Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego w Czechach, oraz partnera 
wiodącego – Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej. W ramach projektu uczestnicy z Litwy, 
Łotwy, Czech i Polski stworzą kompleksowy system 
kształcenia nieformalnego dla dorosłych, animowany 
przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, a także przez 
samych uczestników kursów. W tworzeniu narzędzi 
udział weźmie młodzież oraz dorośli i seniorzy, którzy 
wspólnie będą kreowali, testowali i ulepszali rozwiązania 
zastosowane w ramach platformy e-learningowej. 
 Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach 
dotyczących zasad pracy z platformą e-learningową, 
jej administrowaniem, przygotowaniem kursów 
e-learningowych i ich prowadzeniem. Dodatkowo 
Polacy zwiedzili Muzeum Śląskie w Katowicach i Zamek 
w Będzinie. Kolejne spotkanie partnerów odbędzie się 
we wrześniu w Czeskim Cieszynie.
 Projekt „Wiedza bez barier – innowacyjne 
metody nauczania osób dorosłych” jest jednym z 
rezultatów dwuletniego projektu „Mnożenie przez 
dzielenie – edukacja dla integracji», który w latach 
2013-2015 realizowali Polacy z dziewięciu państw UE 
w ramach programu Grundtvig.

WIEDZA 
BEZ BARIER

Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu. Prowadzący 
Kornelia Łapkowska i Adam Kazaczenok przywitali 
gości i opowiedzieli historię tego święta. Następnie 
uczestnicy konkursu-zabawy przystąpili do 
wykonywania ciekawych, ale trudnych zadań – składali 
puzzle, wymyślali walentynkową rymowankę, tańczyli 
walczyka, dziewczyny robiły dla chłopców kanapki, a 
chłopaki dla dziewcząt – wachlarze.
 Organizatorzy zaznaczyli, że celem imprezy było 
kultywowanie tradycji walentynkowej, wytwarzając 
miłą, radosną atmosferę i zachęcając dzieci do 
okazywania uczuć innym osobom, nawiązywania 
kontaktów interpersonalnych w czasie wspólnych 
zabaw. Na koniec każda para otrzymała jedną z sześciu 
nominacji: “Odważna para”, „Artystyczna para”, „Wesoła 
para”, „Taneczna para”, „Zgrana para” oraz „Oryginalna 
para”. 
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 Romuald Gibowski jest bez wątpienia 
najbardziej znaczącym wśród łatgalskich Polaków 
artystą nowoczesnym, ponieważ jest twórcą wielu 
pomników i tablic upamiętniających polskie ślady 
na terytorium byłych Inflant Polskich. Wystawa prac 
artysty w galerii Domu Polskiego 9  marca, pozwoliła 

miłośnikom sztuki docenić również talent graficzny i 
rzeźbiarski pana Gibowskiego.
 Na wstępie Żanna Stankiewicz i Krystyna 
Kunicka przybliżyły zebranym sylwetkę artysty. 
Romuald Gibowski urodził się 27 stycznia 1962 roku 
w Dyneburgu. Nie ma specjalistycznego wykształcenia 

artystycznego, lecz jego prace emanują profesjonalizmem 
i niesamowitym talentem. Już od roku 1983 uczestniczy 
w różnych projektach i wystawach, tworzy rzeźby, 
obrazy i rysunki. Przeważnie pracuje z metalem lub 
drewnem, ale również z tkaniną czy tekturą. Pan 
Romuald uczestniczył w wielu plenerach miejskich, 
ogólnołotewskich i międzynarodowych. Pełnił funkcję 
głównego artysty miasta i był nauczycielem w Szkole 
Artystycznej “Saules skola”. Uczestniczył w powołaniu 
Stowarzyszenia Artystów Regionu Daugavpilskiego. Był 
również jednym z inicjatorów powstania Centrum Sztuki 
im. Marka Rothko w naszym mieście. Uczestniczył w 
renowacji Domu Jedności – zabytku historycznego o 
znaczeniu państwowym oraz w wykonaniu wnętrza 
budynku Teatru Daugavpilskiego. Poza tym jest twórcą 
logotypów, obiektów małej architektury, reklamy 
wizualnej, dekoracji imprez oraz wnętrz, a także szaty 
graficznej wielu drukowanych publikacji. W 1996 roku 
założył firmę «Art & Gi», zajmującą się produkcją 
reklamy wizualnej oraz tworzeniem projektów 
plenerowych.
 Wieloletnia koleżanka oraz współpracowniczka 
artysty,  pani Wanda Baulina, opowiedziała o 
początkach współpracy i wspólnie zrealizowanych 
projektach. Zaznaczyła, że „prawdziwie utalentowany 
artysta potrafi właściwie określić rozmiar, kształt i 
miejsce dla swego dzieła. To jest sztuka niewidzialna, 
bo tak naprawdę zwracamy na to uwagę tylko wtedy, 
kiedy taki obiekt koliduje ze środowiskiem. Romuald 
Gibowski jest mistrzem. Jego rzeźby stają się integralną 
częścią otoczenia”.
 Sztuka i możliwość tworzenia stanowią dla 
Romualda Gibowskiego pewnego rodzaju wzlot 
duchowy, są radością życia. Tworzenie daje mu poczucie 
wolności oraz prawo do oryginalnej interpretacji tego, 

co go otacza, do kreowania własnej rzeczywistości. 
Jest twórcą, który pozostaje w zgodzie z wewnętrznym 
odczuwaniem umiłowania sztuki, sięgającym po własne 
formy wypowiedzi artystycznej. Rzeźbienie  jest jego 
pasją, stylem życia, ujawnieniem osobowości, próbą 
charakteru i darem tworzenia.  
 Wystawa składała się z prac graficznych, kilku 
obrazów oraz rzeźb autora. Symboliczne miejsce zajęła 
makieta krzyża dedykowanego polskim legionistom na 
Słobódce. Ten zaprojektowany przez pana Romualda 
i panię Wandę Bauliną, odsłonięty w roku 1992 
pomnik nadal pozostaje najbardziej monumentalnym 
symbolem łatgalskich Polaków. Autor opowiedział, że 
przedstawione na wystawie drewniane rzeźby zostały 
wykonane z desek, które zostały po odlaniu krzyża 
legionistów.  Należy zaznaczyć, że Romuald Gibowski jest 
także autorem pomnika Poległym Legionistom Polskim 
w Wyszkach, pomnika dedykowanego malarzowi 
Markowi Rothko, pomnika pamięci represjonowanych 
Polaków oraz tablicy pamiątkowej Polskiego Konsulatu 
i tablicy poświęconej pamięci hrabiego Leona Broel-
Platera i Powstańców Styczniowych w Twierdzy 
Dyneburg.
 Prawdziwą niespodzianką na otwarciu wystawy 
była piosenka „Wiatr z tych stron” w wykonaniu 
Stanisława Jakowenko. Niesamowicie liryczny nastrój 
stworzył maestro Nikołaj Ślusar, pedagog szkoły 
muzycznej, mistrzowsko wykonując na skrzypcach 
klasyczne melodie. 
 Romuald Gibowski w styczniu ukończył 55 
lat, więc życzymy artyście zdrowia, miłości i wszelkich 
sukcesów zawodowych. Kolejnym wspólnym projektem, 
który ZPŁ na pewno zrealizuje przy pomocy Romualda 
Gibowkiego, będzie pomnik Stefana Batorego w 
Dyneburgu.

WYSTAWA 
MISTRZA
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POLSKA SZTUKA 
WOJENNA POD 
KIRCHOLMEM

BOGUSZ BOMANOWSKI(1)

Husaria polska

Przyczyny konfliktu

 Rzeczpospolita Obojga 
Narodów (dalej określam ją w skrócie 
jako RON) walczyła przeciw Moskwie i 
Szwecji o panowanie nad południowym 
wybrzeżem Bałtyku. Ważną rolę w 
tych zmaganiach odgrywała Ryga. 
Ten wielki port pozwalał handlować 
polskim zbożem i innymi towarami.  
Autostradami XVII wieku był rzeki a 
jedna z największych w tej części świata, 
Dźwina / Daugava pozwalała relatywnie 

tanio transportować bardzo duże 
ilości produktów polskiej gospodarki 
do portu bałtyckiego, by dalej, przy 
pomocy statków morskich, dostarczać 
je wszystkim tym, którzy byli gotowi 
za nie zapłacić. Port nad Bałtykiem 
nie mógłby istnieć bez rzeki ale i 
posiadanie rzek nie było wystarczające, 
jeśli kto inny dyktował warunki w 
porcie morskim. Dlatego w interesie 
polskiej gospodarki było utrzymanie 
Rygi. Strategiczne cele powodowały też, 
że moskiewscy władcy podejmowali 

raz za razem próby przebicia się do 
Bałtyku. Wreszcie, to między innymi 
ze względu na rolę transportu wodnego 
w latach 1626-1629 Polska stoczyć 
miała ze Szwecją  wojnę o ujście 
Wisły, którą historycy łotewscy zwą, 
dość kontrowersyjnie, wojną polsko-
szwedzką (przecież takich wojen było 
kilka!).

 Powstało wiele prac naukowych, 
które opisują skomplikowane relacje 
pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga 

Narodów, państwem Zakonu 
Kawalerów Mieczowych, Szwecją, 
Danią i Moskwą. Tego, kto szuka 
takich analiz odsyłać można w tak 
wielu kierunkach, że niejednego mniej 
cierpliwego czytelnika takie rozstajne 
drogi mogą przyprawić o zawrót 
głowy. Z pewnością warta polecenia 
jest stosunkowo nowa prawa Witolda 
Huberta: „Wojny bałtyckie”. Praca ta 
w sposób syntetyczny wskazuje sploty 
kluczowych wydarzeń i najistotniejszych 
wątków konfliktów o panowanie nad 

Bałtykiem. Konflikty o dominium Maris 
Baltici (władztwo Morza Bałtyckiego) 
wstrząsały naszą częścią Europy przez 
wieki, i wstrząsy te przesunęły wiele 
figur na strategicznych szachownicach 
władców wielu europejskich państw. 
Nawet jeżeli ograniczymy się do 
analizy czasów nowożytnych, to 
pierwszych przyczyn tych konfliktów 
trzeba wypatrywać na długo przed 
bitwą pod Kircholmem. Zmagania o 
Bałtyk naznaczył losy otaczających go 
narodów także długo po tym, jak opadł 

bitewny kurz nad Daugawą. Czytelnik, 
pragnący zrozumieć losy tych walk w 
szerszym kontekście powinien znaleźć 
czas na lekturę prac, które dotyczą 
zdarzeń często o wiele późniejszych. 
Bardzo wysoką wartość przedstawiają 
prace prof. Zbigniewa Anusika. Polski 
uczony za centralne postacie przyjmuje 
monarchów szwedzkich, co wskazują 
już tytuły jego prac: Gustaw II Adolf, 
(Ossolineum, Warszawa 1996, wyd. II 
w roku 2009) i Karol XII, (Ossolineum, 
Wrocław 2006, ISBN 83-04-04735-7).(2)
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Wojskowość Polski i Litwy na 
początku XVII wieku

 Staropolska sztuka wojenna 
kształtowała się na długo przed unią 
z Litwą, którą zawarto w Lublinie w 
1569 roku. Wpływ na polską sztukę 
prowadzenia wojny mieli przybysze z 
Bałkanów, jak również doświadczenia 
i traktaty czasów renesansu. Lekka 
jazda bałkańska, protoplaści husarii, 
powoli, od początku XVI wieku 
zaczynała przyjmować różne techniki 
z zachodu Europy, które bogaty i 
otwarty dwór Jagiellonów przyjmował 
z pełną ciekawości życzliwością i które 
Polacy adaptowali swoim własnym, 
innowacyjnym sposobem do realiów 
prowadzenia walk na środkowej i 
wschodniej równinie kontynentu. 

 Staropolska sztuka wojenna 
oraz jej litewska twórcza adaptacja 
różniły się w równym stopniu od 
systemów tak zachodnich, jak i od 
praktyk wschodnich. Większa niż na 
zachodzie była rola kawalerii. Znacznie 
wyższa była też jej efektywność, poziom 
wyszkolenia, zaawansowanie taktyki, 
współdziałanie, także zróżnicowanie 
typów oddziałów kawaleryjskich robiło 
duże wrażenie. Systemom wschodnim, 
takim jak wojska tatarskie czy tureckie 
przeciwstawiano siłę ognia broni palnej 
oraz cięższe opancerzenie. Wojskowość 
moskiewska była dla Polski i Litwy 
specyficznym przeciwnikiem, bo także 
stanowiła swoistą hybrydę feudalnych, 
anachronicznych wojsk ruskich i 
nowoczesnych formacji wzorowanych 
na piechocie i rajtarii niemieckiej. 
Koordynacja tych zróżnicowanych 
typów wojsk przebiegała jednak 
w państwie moskiewskim 
problematycznie, co tłumaczy po części 
ich liczne, często dramatyczne klęski, 
ponoszone mimo ogromnej osobistej 
odwagi i poświęcenia żołnierzy 
moskiewskich. 

 Stopniowe przenikanie się 
wojskowości a potem też państwowości 
Polski i Litwy powodowało zbliżenie 
wyposażenia jednostek wojskowych. 
Nie była to nigdy unifikacja w 
rozumieniu np. standardów wieku 
XIX ale też pamiętajmy, że rozległe 
państwo miało zwyczajnie odmienne 
potrzeby co do wyposażenia jednostek 
na różnych pograniczach Zróżnicowani 
byli też przeciwnicy. Wrócimy do tego 
problemu w dalszej części naszych 
rozważań. W tym miejscu warto 
zauważyć, że siły zbrojne Polski i 
Litwy różniły się między sobą mimo 
pewnych podobnych tendencji. Litwa, 

jako teren mniej zamożny i znacznie 
mniej zaludniony preferowała oddziały 
petyhorskie zamiast mas husarii. 
Petyhorcy posiadali podobne do 
husarii uzbrojenie, wyjątek stanowiło 
to, że zwykle nie nosili zbroi – kirysu, 
zamiast tego wykorzystywali pancerze 
typu bechter lub kolczuga, ułatwiające 
ruchy i wygodniejsze na dużych 
odległościach. Było to wyposażenie 
uniwersalne, kompromisowe. Nie 
tak dobre do ataku jak husarskie, ale 
lepsze niż w pozostałych formacjach. 
Kampania, której zwieńczeniem była 
bitwa pod Kircholmem różniła się 
jednak istotnie od opisanej tendencji, 
ponieważ w wojskach litewskich, 
dowodzonych przez hetmana Jana 
Karola Chodkiewicza husaria stanowiła 
bardzo duży procent całej armii. Z tego 
względu armia litewska przypominała 
polską. Dlaczego husaria była tak 
ważnym rodzajem wojsk?

Husaria – komandosi XVII wieku

 Husaria była najbardziej 
wyjątkową formacją wojsk Polski i 
Litwy. Ta kawaleria ciężkozbrojna 
dosiadała bardzo szybkich koni, 
znacznie lżejszych niż konie rajtarskie, 
używane przez ciężką jazdę zachodnią 
i moskiewską. Połączenie szybkości 
i zdolności przetrwania ostrzału na 
polu bitwy wzmacniał trzeci element 
– uzbrojenie ofensywne. Było ono 
różnorodne. Obejmowało broń 
typową dla kawalerii – szablę, która w 
przypadku husarii zwykle wyróżniała 
się wysokim poziomem materiałów i 
dobrym zbalansowaniem. Uzbrojenie 
husarza to także różne typy broni 
specjalistycznej. Koncerz – rodzaj 
bardzo długiego rapiera, osiągał 

długość do 180 centymetrów. Był to 
metalowy pręt o ostrym zakończeniu, 
który służył do przebijania pancerza 
przeciwnika. Pistolety, zwykle dwa, 
czasem były uzupełniane przez krótki 
karabin, bandolet, wożony przy siodle.
(3) Takie rodzaje broni opisane są już w 
pierwszych dokumentach prawnych, 
które standaryzowały wyposażenie 
polskiej kawalerii w XVI wieku, w 
czasach Batorego. Zgodnie z tymi 
aktami prawa, husarz zawsze musiał 
mieć 4 elementy uzbrojenia: dwa 
ochronne i dwa ofensywne. Ochronę 
stanowił: hełm, zwana przyłbicą, 
i tarcza, potem zastąpiona przez 
metalową zbroję. Uzbrojenie ofensywne 
wymieniane w rollach (rejestrach 
wojskowych) to „drzewo”, co oznaczało 
kopię. Zalecano też, jak wspomniałem, 
posiadanie  przynajmniej jednej sztuki 
broni palnej. Warto zwrócić uwagę na 
dwa elementy uzbrojenia husarii, które 
istniały też w innych formacjach, ale to 
właśnie husarze używali ich najlepszych 
wersji. 

 Po pierwsze, wspomniane 
„drzewo” / „drzewko” czy też kopia. 
W przypadku husarii nie była to 
po prostu drewniana tyczka, ale 
ręcznie produkowana broń o bardzo 
wysokim poziomie zaawansowania 
technologicznego, przypominające 
współczesny profesjonalny sprzęt 
sportowy. Jej przednia część była 
pusta w środku. Miało to trzy zalety. 
Po pierwsze, środek ciężkości długiej 
kopii był bliżej ręki husarza, co 
ułatwiało kontrolowanie broni w 
czasie konnych manewrów i walki. 
Po drugie, kopia była lekka, a przez to 
łatwa w transporcie. Husaria woziła 
ze sobą duże zapasy kopii. Gdy jedne 

łamały się w walce, brano kolejne. A 
dlaczego się łamały, czy jak mawiamy, 
kruszyły? To kolejna cecha, która 
świadczy o wysokim zaawansowaniu 
tej broni i o przemyślanej taktyce jej 
stosowania. Kopia łamała się dokładnie 
w tym miejscu i w tym momencie, 
w którym było to potrzebne. Po 
uderzeniu w przeciwnika  kawaleria 
jechała przecież dalej. Złamanie się 
kopii, którą wbito w przeciwnika miało 
więc ten plus, że husarz nie tracił sił na 
przyjmowanie wstrząsu gdy trzymana 
przez niego kopia zatrzymywała się na 
trafionym celu. Dzisiejsze samochody, 
które dla bezpieczeństwa mają strefy 
kontrolowanej deformacji to dalekie 
echo kopii husarskiej. W języku 
polskim takim dalekim echem jest 
powiedzenie „nie kruszmy o to kopii”, 
co znaczy: „nie warto z tego powodu 
tracić sił na konflikt”. A kiedy należało 
kruszyć kopię, tę prawdziwą? Wtedy, 
gdy przed husarią stały oddziały 
przeciwnika uzbrojone w piki. Jak 
pamiętamy, husarska kopia była pusta 
w przedniej części, a to znaczy, że była 
lżejsza. Jej optymalne zbalansowanie 
powodowało, że kawalerzysta polski 
mógł trzymać kopię nie w środku 
jej długości ale za tylną część, dzięki 
temu lżejsza, dłuższa część przednia 
kopii była daleko przed nim. Dawało 
to przewagę dystansu. Oczywiście piki 
też był długie, ale tych kilkadziesiąt 
centymetrów więcej, które miała 
broń polskiego husarza decydowało o 
zwycięstwie. Husaria rozbijała szyki 
pikinierów. 

 Jak jednak radzono sobie z 
powszechną już w XVII wieku bronią 
palną przeciwnika? Przecież często 
możemy spotkać opinie, że rycerska 

kawaleria była anachroniczna i ginęła 
w ogniu muszkietów i pistoletów. Jeśli 
szeregi strzelców mogły zatrzymać 
szarże Tatarów, Turków, ataki 
niemieckich i szwedzkich rajtarów czy 
moskiewskiej konnicy pomiestnej, to 
dlaczego nie zatrzymywały husarii? 
Jak wspomniałem, mieliśmy przyjrzeć 
się bliżej dwóm polskim elementom 
wyposażenia husarii. Jeden już 
omówiliśmy – była nim kopia. Drugi 
to zbroja. Jej znaczenie podkreśla 
m.in. amerykański historyk, Richard 
Brzezinski: „Wprawdzie jedni i drudzy 
byli uzbrojeni identycznie, w tarcze i 
kopie, to jednak Serbowie [racowie] 
nie przywdziewali żadnego uzbrojenia 
ochronnego, natomiast Polacy, Węgrzy 
czy Rusini walczący jako husarze mieli 
pancerze, a później (co najmniej od 
1527 r.) również i przyłbice [...]”.(4)

 Zbroja husarska mogła 
wytrzymać trafienie z pistoletu lub 
nawet z broni długolufowej. Fakt 
ten udowodniły badania fizyczne, 
opublikowane przez Radosława 
Sikorę w 2011 roku (w książce 
„Fenomen husarii”)(5). Autor ten nie 
jest typowym historykiem – jako 
absolwent Politechniki Wrocławskiej 
często wykorzystuje on eksperymenty 
naukowe, modele, rekonstrukcje, 
obliczenia i wzory fizyczne. 
Zainteresowanych szczegółami 
odstałam do tej obszernej publikacji. 
Tu wskazać wypada jeden fakt. Zbroja 
husarska, dokładnie jej napierśnik, czyli 
przednia część, posiadała pośrodku 
zgrubienie zwane ością, pozwalało to 
ześlizgiwać się kulom i ostrzom broni 
przeciwnika. W tym miejscu, centralnie 
na wysokości piersi husarza, zbroja 
osiągała swą rekordową grubość – do 

8 mm. Czy to dużo? Sześciokołowy 
opancerzony pojazd bojowy US Army 
z okresu drugiej wojny światowej (M-8 
Greyhound) miał miejscami właśnie 
taką grubość pancerza. Porównywalną 
grubość opancerzenia miał też sowiecki 
czołg T-37A oraz używany do dziś na 
całym świecie BTR-60 z okresu Zimnej 
Wojny. Mówimy tu o porównaniu 
człowieka na koniu, wojownika sprzed 
400 lat z powszechnie stosowanymi 
pojazdami mechanicznymi z XX 
wieku, używanymi przez największe 
mocarstwa w czasie globalnego 
konfliktu. Wbrew powszechnym 
nawet wśród historyków wojskowości 
opiniom badanie wagowe zbroi 
husarskiej wskazuje, że nie była ona 
wcale szczególnie ciężka. Jej masa 
nie przekraczała zwykle kilkunastu 
kilogramów. Ekonomia masy to 
zasługa rozsądnej koncepcji. Zbroja 
husarska nie zakrywała całego 
ciała – to odróżniało ją od zbroi 
średniowiecznych. Zgadzano się na 
to, by zaryzykować mniej groźne 
rany. Konnica mogła sobie pozwolić 
na odniesienie lekkich obrażeń nóg, 
czasami zostawiano też w obozie 
osłonę pleców (naplecznik). Był to 
kompromis między optymalną ochroną 
a szybkością (unikano nadmiernego 
obciążenia konia husarskiego, tak by 
mógł długo i ze znaczną szybkością 
przewozić husarza). 

Niepokonani

 Przez wiele lat różni historycy 
interesowali się przede wszystkim 
porażkami polskich wojsk. Od 
kilkudziesięciu lat znany jest artykuł 
Jerzego Teodorczyka, który twierdził, że 
pierwszy raz husaria przegrała w 1626 
roku, to znaczy 21 lat po Kircholmie. 
Ta porażka, zdaniem Teodorczyka, 
miała miejsce w bitwie pod Gniewem 
z wojskami szwedzkimi Gustawa 
II Adolfa. Wspomniana książka 
Radosława Sikory, „Fenomen husarii” 
jest swego rodzaju odpowiedzią, 
polemiką z Teodorczykiem. Radosław 
Sikora udowodnił w swych badaniach, 
że husaria nie przegrała tej bitwy. 
Rezultat to raczej  remis. Wojska 
szwedzkie wycofały się, wojska 
polskie nie zniszczył przeciwnika. W 
tej dziwnej bitwie możemy mówić o 
dokładnie odwrotnej taktyce obu stron. 
O ile pod Kircholmem cele i metody 
armii Rzeczypospolitej i Królestwa 
Szwecji były podobne (toczono typową 
dynamiczną bitwę w otwartym polu), 
o tyle pod Gniewem Szwedzi zrobili 
wszystko, co było możliwe, żeby nie 
walczyć. Skoro bitwa pod Gniewem 

Husaria Rajtaria
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nikomu nie przyniosła porażki, to kiedy 
husaria przegrała po raz pierwszy? 
Wydaje się, że nie można wskazać takiej 
daty. Husaria bywałą źle dowodzona, 
czasem też inne formacje polskiej armii 
albo jej sojusznicy czy najemnicy nie 
umieli kooperować z elitarną konnicą. 
Bitwy, w których walczyła husaria 
czasami były przegrane, ale trudno 
wskazać jakąś samoistną porażkę 
skrzydlatych jeźdźców. Zdarzało się, że 
odmawiali oni wykonania rozkazu, ale 
musimy pamiętać, że ślepa dyscyplina 
armii jest cechą innych czasów. 
Obywatelska armia a w niej elitarna 
formacja – husaria – miały swoje 
prawa i obyczaje. Skrzydlaci rycerze 
występowali w niej w roli cenionych 
specjalistów. Byli współodpowiedzialni 
za rezultat, mieli więc też prawo do 
współdecydowania. Zdarzało się, że 
dowódca rzeczywiście nie wiedział, 
jak się posłużyć tą formacją. W bitwie 
pod Dobryniczami czy pod Kliszowem 
o dowodzeniu można powiedzieć tyle, 
że było jak wbijanie gwoździ telefonem 
komórkowym. Fakt, że taka praca 
daje raczej złe rezultaty nie świadczy 
negatywnie o danym modelu telsonu. 
Czasami też brak współdziałania z 
innymi formacjami powodował, że 
sukces husarii  nie był kontynuowany 
albo pozostawał osamotniony. Z 
całą pewnością inaczej było pod 
Kircholmem. Powróćmy więc znów do 
interesującej nas batalii. 

Najpiękniejszy widok

 Do naszych czasów przetrwały 
notatki kilku cudzoziemców, którzy 
w epoce renesansu i baroku pisali, że 
najpiękniejszym, co widzieli w życiu 
była husaria. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że osobami, które to pisały 
byli podróżnicy, dyplomaci czy bogaci 
kupcy, to łatwo zauważyć, że tak wielkie 
wrażenie polska skrzydlata konnica 
robiła nawet na ludziach, którzy widzieli 
w życiu bardzo wiele, podróżowali po 
różnych pięknych krajach zachodu 
i wschodu, mieli też możliwości 
finansowe i towarzyskie poznawania 
tego, co w świecie najlepsze. Pisał tak 
np. Laurence Hyde(6). Podobnie pisał 
też: F. Moryson(7). Husarią zachwycał 
się także Charles Ogier, francuski 
pisarz, poeta, kronikarz i dyplomata. 
Przybył on, razem z hrabią D’Avaux, 
do Polski jako sekretarz poselstwa 
francuskiego mającego za zadanie 
doprowadzenie do pokoju między 
Szwecją a Polską. Francuski dyplomata 
notował: „Chorągiew husarska bowiem 
wyjechała nam z obozu naprzeciw; nie 
widziałem nigdy nic wdzięczniejszego 

Dowództwo szwedzkie musiało 
im znacznie podnieść żołd, gdy 
okazało się, że jednak przyjdzie im 
walczyć ze skrzydlatymi rycerzami. 
W wyniku bitwy większość z nich 
poniosła śmierć - straty szwedzkie 
wyniosły ok. 9000 żołnierzy.

Polska? Litewska? Polsko-litewska?  
A może litewsko-polska?

 Pewne jest to, że armią 
Rzeczypospolitej dowodził hetman 
litewski, Jan Karol Chodkiewicz. W 
strukturze państwa polsko-litewskiego 
istniały odrębne stanowiska hetmanów 
dla Polski i Litwy. Nie znaczy to, że 
dowódca litewski dowodził wyłącznie 
Litwinami. Różnie ważna jest 
struktura finansowania armii walczącej 
pod Kircholmem. Podstawowe 

finansowanie otrzymywała ona ze 
skarbu Polski i Litwy, ale ze względu na 
opóźnienia w wypłatach żołdu, koszty 
w czasie kampanii często pokrywał 
hetman z własnych środków. Była to 
normalna praktyka. Pamiętajmy, że 
hetmanami byli zwykle ludzie bardzo 
bogaci a praca na tym urzędzie często 
dodatkowo ich wzbogacała. Często 
ale nie zawsze. Żona Chodkiewicza w 
listach do męża często krytykowała go 
za to, że jego główny konkurent, polski 
hetman koronny - Żółkiewski - „chudy 
był szlachcic” (był niebogaty) a doszedł 
do większej fortuny dzięki swojej 
zaradności. 

 Inflancki udział w zwycięstwie 

 Pamiętać trzeba też o tym, 
że do wojsk Chodkiewicza dołączyli 
Inflantczycy – 300 rajtarów. Ich 

od tego widoku. Szlachta polska oni 
wszyscy, na pięknych rumakach, w zbroi 
świetnej i błyszczącej, z zarzuconymi na 
plecy skórami panter, lwów i tygrysów; 
[...] Ci, którzy nie mają kosztownych 
skór, okrywają ramiona kobiercami, i to 
tak dla ozdoby jak dla zakrycia szczelin 
w zbroi.” (8)

 Pod dużym wrażeniem husarii 
był też inny Francuz, Françoise Paulin 
Dalerac. Warto podkreślić, że nie są 
to wrażenia chwilowealbo wynikające 
z powierchownej, nieprecyzyjnej 
wiedzy – człowiek ten spędził w Polsce 
kilkanaście lat, pracując na dla żony 
polskiego Króla, Jana III Sobieskiego. 
Dalerac pisał o polskiej husarii: „Nadto 
wszystko, [towarzysze] przepasani 
bywają przez ramiona, lub w pokryciu, 
skórą wielką tygrysa albo lamparta, 
[...] Co takiemu żołnierzowi, nad samo 

podziwienie, piękny bardzo czyni 
ornament.” W dalszej części Francuz 
dodaje: „Husarze, każdy z nich ma 
dwóch ludzi zbrojnych, którzy się 
nazywaną pocztowi; strojni na kształt 
panów, którzy mają podobne kopie, i 
szyszaki, i zbroje ale bez kirysów  bez 
skory lampartów. Zamiast tego mają 
futro, z wilka białego, zrobione na 
kształt kaftana, a w tyle wielkie bardzo 
skrzydło, z piór orlich akkomodowane 
(tekst dostosowałem językowo, stąd 
różni się on pisownią i leksyką od 
oryginalnej wersji).(9)

 Do ciekawostek związanych 
z tym, jaki image mieli husarze, 
można odnieść informację o tym, 
że przybyli pod Kircholm w 1605 
liczni najemnicy zaciągnęli się do 
armii szwedzkiej z zastrzeżeniem, 
że nie będą musieli walczyć husarią. 

udział w zwycięstwie był i finansowy 
i osobisty. Rajtarzy inflanccy sami 
finansowali swoje wyposażenie i 
uzbrojenie. Nie ma też wątpliwości, że 
wzięli aktywny udział w niebezpiecznej 
walce, gdy trzeba było szarżować 
na formacje szwedzkiej piechoty. 
Do rozważań nad rolą sił polskich i 
litewskich należ więc dodać jeszcze, 
że w zatrzymaniu inwazji szwedzkiej, 
która kierowała się na Rygę mieli też 
udział Kurlandczycy. Oddział 300 
rajtarów pod dowództwem Fryderyka 
Kettlera przybył na samym początku 
bitwy. Włączanie się do walki po stronie 
Rzeczypospolitej w tym momencie 
było szczególnie ważne z politycznego 
punktu wodzenia. Była to deklaracja. 
Jeśli faktycznie siły szwedzkie były 
kilkakrotnie liczniejsze od wojsk 
Chodkiewicza, to konnica inflancka 
mogła przecież brać pod uwagę zmianę 
stron. Atak na siły hetmana (czyli 
zdrada Rzeczpospolitej) mógł się 
okazać bardzo korzystny politycznie, w 
przypadku spodziewanego zwycięstwa 
większej armii szwedzkiej. Rycerze z 
Inflant pokazali jednak swoją lojalność 
wobec państwa polsko-litewskiego. Co 
więcej, szarżowali wspólnie z husarią!

Woyna na wojnie

 Siły wojsk Rzeczypospolitej 
oceniane są różnie. Najczęściej podaje 
się liczebność wynoszącą od 3 do 4 
tysięcy wojsk, głównie kawaleryjskich. 
Armia szwedzka liczyła do 12 tysięcy 
żołnierzy. Historycy ze Szwecji piszą 
o bardziej wyrównanych proporcjach. 
Ich zdaniem siły Chodkiewicza to 
raczej 8-10 tysięcy. Tylko czy mówimy 
tu o liczbie żołnierzy? Wydaje się, że 
nie do końca. Większa liczebność sił 
Chodkiewicza wynikała raczej z faktu, 
że każdemu husarzowi towarzyszyło 
kilku ludzi z tzw. luźnej czeladzi. Byli 
to ludzie odpowiedzialni za logistykę 
i działający jako swego rodzaju 
asystenci walczących. Paśli konie, 
dowozili pożywienie, naprawiali wozy, 
przygotowywali posiłki, pomagali 
w rozkładaniu i zwijaniu obozu, 
budowali fortyfikacje. Analogia w 
dzisiejszych czasach to na przykład 
zespół wyścigowy Formuły 1. Znany 
kierowca wyjściowy w zespole jest 
zwykle jeden, może być też kilku mniej 
znanych, dopiero zdobywających 
sławę i doświadczenie. Zawsze jednak 
wspiera ich duża grupa mechaników, 
lekarzy, logistyków, trenerów etc. Jeśli 
zrozumiemy tę różnicę, to będziemy 
znać odpowiedź na pytanie, ilu było 
walczących w armii Rzeczypospolitej. 
Takie fakty pozwalają przyznać racje 
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tym, którzy twierdzą, że Szwedzi mieli 
około 3-krotną przewagę. Potwierdza 
to też inny fakt - samo to, że wojska 
Szwecji zdecydowały się atakować, 
choć przecież w ciągu poprzednich 4 
lat wojny przegrywały zawsze wszystkie 
ważniejsze bitwy. Trudno znaleźć inne 
wytłumaczenie podjęcia walki, niż to, 
że siły Rzeczypospolitej oceniono jako 
bardzo małe.

 Nie jest łatwo określić, jak 
ustawiono wojska względem rzeki. 
W przemówieniu Chodkiewicza 
padły słowa: „Za nami Dźwiny wody 
nieprzebyte”. To sugestia, że bitwę 
rozegrano prostopadle do Dźwiny 
a wojska hetmana stały plecami do 
wielkiej rzeki. Ikonografia, w tym słynny 
obraz Pietera Sneyersa pokazuje coś 
innego: obie armie poruszają się wzdłuż 
Daugavy, dla wojsk Rzeczypospolitej 
rzeka jest na ich lewym skrzydle, dla 
Szwedów – na prawym.  Wrócimy 
jeszcze do tego pytania. 

 Król Szwecji (przez Polskę 
i Litwę wciąż nieuznany i nazywany 
księciem) ustawił wojska na wzgórzu 
w czterech liniach. W pierwszej linii 
znajdowało się 3900 żołnierzy (siedem 
batalionów) piechoty szwedzkiej 
(muszkieterowie i pikinierzy). Ta część 
armii była dowodzona przez wybitnego 
dowódcę, Andersa Lennartssona. 

W tym miejscu zlokalizowano też 
szwedzką artylerię: 11 armat (siły 
Chodkiewicza miały tylko 5 armat).

 W drugiej linii wojsk 
szwedzkich stanęło około 2200 
konnych żołnierzy konnicy rajtarskiej 
dowodzonych przez hrabiego 
Joachima Fryderyka von Mansfelda i 
pułkownika Henryka Brandta. Rajtaria 
szwedzka używała głównie broni 
palnej – pistoletów i bandoletów. W 
bezpośrednim kontakcie walczyła 
rapierami. 

 W trzeciej linii Szwedzi mieli 
jeszcze sześć batalionów piechoty 
(także dwóch rodzajów: strzelcy i 
pikinierzy). W tym miejscu stała 
też najprawdopodobniej królewska 
gwardia dowodzone przez Fryderyka, 
księcia Lüneburga. 

 W ostatniej, czwartej linii 
była kawaleria: pięć szwadronów jazdy 
rajtarskiej (co oznacza około 1600 
rajtarów) dowodzonych przez samego 
króla Karola IX. 

 Widzimy wyraźnie, że 
piechotę i kawalerię ustawiano na 
przemian. Był to szyk powszechny 
w Europie Zachodniej od czasów 
wojen niderlandzkich. Zapewniał 
współdziałanie, wzajemne wspieranie 

się a także większą efektywność 
pieszych muszkieterów i pikinierów 
oraz konnych rajtarów. Jak wskazuje 
przebieg bitwy, Szwedzi dobrze 
wiedzieli, jak używać takiej formacji, 
ich kawaleria zwykle szła na pomoc 
piechocie, gdy ta, po wysunięciu się do 
przodu napotykała zagrożenie. 

 Szyk wojsk Chodkiewicza 
wyglądał inaczej. Po pierwsze, 
staropolska sztuka wojenna nie zawsze 
dążyła do symetrii i często odchodziła 
od schematów. Piechotę i nieliczną 
artylerię ustawiono w centrum razem 
z częścią kawalerii w tym z elitarnymi 
pułkami hetmańskimi husarii. 
Dowodził nimi Wincenty Woyna. 
Doprawdy, trudno o lepsze nazwisko 
dla dowódcy najlepszej kawalerii 
świata! (10)

 Na skrzydłach wybrano 
ustawienie asymetryczne. Prawe 
skrzydło wojsk Rzeczypospolitej to 700 
husarzy pod dowództwem Jana Piotra 
Sapiehy, tymczasem na lewym skrzydle 
znajdowało się 900 husarzy i lekka jazda 
kozacka (uzbrojona w szable, pistolety, 
rusznice i łuki, rzadziej w rohatyny 
i lance). Tą częścią wojsk dowodził 
Tomasz Dąbrowa. 

 W drugiej linii stanęło 300 
rajtarów kurlandzkich. Trzecią linię 

stanowiły rezerwy: 200 husarzy pod 
dowództwem rotmistrza Teodora 
Lackiego, do tego lekka jazda oraz 
ochotnicze poczty szlacheckie 
(najprawdopodobniej także składające 
się głównie z lekkiej konnicy). 

 Wróćmy do dyskusji o 
ustawieniu obu armii. Jeśli wierzyć 
wersji, zgodnie z którą armia 
Chodkiewicza stała plecami do 
Daugavy, asymetria formacji mogła 
ułatwiać zawrócenie i uniknięcie 
otoczenia, gdyby przeciwnik zyskał 
dużą przewagę. Jeśli prawdziwa jest 
wersja, że obie armie stały bokiem 
do rzeki to ustawienie asymetryczne 
też miało sens. Najprawdopodobniej 
Szwedzi ustawili się tak, by jedno 
skrzydło ich formacji opierało się 
o rzekę. Zrobili to, by zablokować 
możliwość objechania ich z tej strony 
przez polską kawalerię. Generałowie 
Karola IX musieli wiedzieć, że w 
bezpośredniej konfrontacji z husarią ich 
rajtaria, która miała osłaniać skrzydła 
szwedzkiej armii, nie ma żadnych 
szans. Asymetryczne ustawienie armii 
Chodkiewicza powodowało, że można 
było destabilizować ustawienie armii 
Szwedów. Zmusić ją, by obróciła się 
wokół własnej osi. 

(1) Doktorant, Katedra Historii 
Nowożytnej, Wydział Filozoficzno-
Historyczny UŁ. 
(2) Krótsze prace tego 
autor, dotyczące wybranych, 
szczegółowych zagadnień to np.: 
„Projekt polsko-szwedzkiego 
traktatu handlowego” z 1790 roku, 
opublikowany w czasopiśmie 
naukowym: „Przegląd Historyczny” 
1993, t. LXXXIV, z. 2, s. 233-240. 
Warto też przeczytać artykuł: 
„Próba rewindykacji polskich dóbr 
kulturalnych ze Szwecji w dobie 
Sejmu Czteroletniego”, znajdujący 
się w periodyku: „Zapiski 
Historyczne” 1993, t. LVIII, z. 1, s. 
7-22

(3) Szczegółowy opis uzbrojenia 
polskiej konnicy prezentuje np. włoski 
sekretarz zatrudniany przez hetmana 
Jerzego Lubomirskiego: Sebastiano 
Cefali, Relazione dello stato politico 
e militare della Polonia del signor 
Sebastiano Cefali [w:] Obsservatori 

italiani della crisi polacca a meta 
del Seciento. Relazione dello stato 
politico e militare della Polonia del 
signor Sebastiano Cefali, “Archivo 
Stricto Italiano, ed. D. Caccamo, 
Florence 1976, s. 352 – 353). 

(4) Richard Brzezinski, 
Polish Winged Hussar 1576–1775, 
Paperback, 2006. 
(5) R. Sikora, Fenomen husarii, 
Warszawa 2011, rozdz. III w 
całości. Por. R. Sikora, Husaria w 
walce, Warszawa 2015. 
(6) Diary …, 1676 [in:] The 
Correspondence of Henry Hyde, Earl of 
Clarendon and his brother, Lawrence 
Hyde, Earl of Rochester ...London 1828, 
t. I, s. 607-608.

(7)  Shakespeare’s Europe. 
Unpublished chapters of Fynes Moryson’s 
Initerary Being a Survey of the Condition 
of Europe at the end of 16th Century, ed. 
Charles Hughes, London 1903, s. 82-83.

(8) Karola Ogiera dziennik 
podróży do Polski 1635–1636. tłum. 
Edwin Jędrkiewicz, Gdańsk 1950.  
cz. 1, s. 171, 173. 
(9) Françoise Paulin 
Dalerac, Historya woyny 
wiedeńskiej z Turkami Jana III, 
króla polskiego. 1689, Biblioteka 
Zakładu Narodowego imienia 
Ossolińskich we Wrocławiu, rps. 
1993/I, k. 16-17.
(0) W swoich badaniach 
porównywałem kawalerię polską z 
innymi typami wojsk. Zdecydowanie 
najciekawiej wypada porównanie z 
hetajrami (w języku starogreckim: 
εταιροι / hetairoi), ciężkozbrojną 
kawalerią armii Aleksandra 
Macedońskiego. Jazda ta była 
podobna do husarii pod wieloma 
względami. Rekrutowała się z 
wyższych warstw społeczeństwa. 
Posiadała podobne do husarskich 
kaski / hełmy, które można określić 
jako połączenie najlepszych cech 
szyszaka i kapalinu, zapewniające 
bardzo dużą ochroną głowy, karku 
i szyi przy zachowaniu dobrej 
widoczności i (co równie istotne) 
słyszalności podczas walki. Nazwa tej 

kawalerii: hetairoi można tłumaczyć 
jako „towarzysz” (towarzyszami 
nazywano zawodowych husarzy, 
wystawiających własny poczet, czyli 
kilkuosobowy oddział). Oddziały 
hetajrów miały podobną liczebność 
co chorągwie husarii – zwykle do 
200 ludzi.  Konnica Aleksandra 
Wielkiego także stosowała bardzo 
długie kopie/lance o specjalnej, 
modułowej konstrukcji. Udziałem 
hetajrów były liczne spektakularne 
zwycięstwa. Wystarczy 
przypomnieć tylko takie triumfy 
jak Gaugamela, Issos, Hydaspes. 
Różnica jest jedna: w czasach 
hetajrów nie było ani ręcznej broni 
strzeleckiej wykorzystującej proch 
strzelniczy (pistolety, karabiny 
etc.) ani – co najważniejsze – 
nie było artylerii. Więcej na ten 
temat: B. Bomanowski, Sources of 
Development of the Indigenous Polish 
Military Doctrine in 16th Century: 
Comparison: Theory and Practice 
[w:] “Vesture: Avoti un Cilveki”, red. 
I. Saleniece, Saule 2016, s. 27-36; 
B. Bomanowski, Polish Cavalry in 
the View Of Foreign Sources. Types, 
Character And Role in the Polish Art 
Of War, “Vesture: Avoti un Cilveki”, 
red. I. Saleniece, Saule 2017, s. 37-
52; B. Bomanowski, The Battle of 
Klushino as an Example of Contrary 
Military Doctrines, in the Reviews 
of Participants [w:] “Vesture: Avoti 
un Cilveki”, red. I. Saleniece, Saule 
(expect. 2017). B. Bomanowski, 
The Winged Hussars. Comments to 
the characteristic of Equipment and 
Tactic Descriptions in British, Italian 
and French sources of the 16th and 
17th  century (expect. 2018); B. 
Bomanowski, Współdziałanie wojsk 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
w pierwszym etapie walk kampanii 
cudnowskiej, Acta Universitatis 
Lodzensis, Folia Historica, nr 
95/2015, s. 65-87; B. Bomanowski, 
Żołnierz jako adresat prawa w Polsce 
ostatnich Jagiellonów [w:] „Człowiek 
w przestrzeni i czasie”, red. E. Fliger, 
Łódź 2015, s. 75-85;
c.d.n.
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 Cykliczną imprezą organizowaną przez Centrum 
Kultury Polskiej w Dyneburgu są łatgalskie eliminacje 
Międzynarodowego Konkursu Polskiej i Łotewskiej 
Muzyki Estradowej. 10 marca na Warszawskiej młodzi 
polscy piosenkarze i piosenkarki walczyli o tytuł 
najlepszego wykonawcy.
 Niewątpliwie w Łatgalii nie brakuje 
muzycznych perełek. Przekonaliśmy się o tym słuchając 
15 uczestników konkursu z Rzeżycy, Krasławia i 
Dyneburga. Zmagania młodych piosenkarzy bacznie 
obserwowało profesjonalne jury: Eugeniusz Sałna 
(College Muzyczny), Swietłana Stankiewicz (Akademia 
Muzyczna w Rydze), Nelia Janson (nauczycielka 
muzyki z Dyneburgu) oraz Wita Wilewko (zastępczyni 
kierownika Wydziału Kultury miasta Daugavpils).
 Rywalizację rozpoczęli przedstawiciele 
najmłodszej kategorii wiekowej jak zwykle wykonując 
dwa utwory – po polsku i po łotewsku. Dzieci śpiewały 
nad wyraz żywiołowo i profesjonalnie, popisując się 
przed liczną i zasłuchaną widownią. Pomiędzy pierwszą 
a drugą grupą wiekową wystąpił solista Stanisław 
Jakowenko, który obecnie prowadzi zespół „Barwy 
Daugawy”.
 Pierwsze miejsce w najmłodszej kategorii 
wiekowej zajęła reprezentantka Rzeżycy Agrita 
Fiodorowa, drugie miejsce – Santa Sarułe z Dyneburgu, 
na trzecim miejscu uplasowała się Elżbieta Rosłowa z 
Rezekne. W średniej kategorii zwyciężyła Angelina 
Załucka, wykonując utwór „Kolorowe jarmarki”. 
Drugie miejsce zajęła Sofia Medwedewa, trzecie miejsce 
przyznano Ewelinie Samujłowej z Dyneburgu oraz 
Sancie Szustowej z Krasławia.
 Laureaci łatgalskiego konkursu 9 kwietnia 
zaprezentują swoje umiejętności wokalne i artystyczne 
w stolicy. 

 W dziejach każdego narodu są momenty 
bardzo tragiczne, o których powinniśmy pamiętać, 
oddając hołd ofiarom i potępiając oprawców. Jedną z 
najsmutniejszych kart historii dla narodu Polskiego jest 
zbrodnia Katyńska. Muzeum Katyńskie w Warszawie 
i Instytut Pamięci Narodowej RP opracowały wystawę 
„They were shot in the back of the head. The Katyn 
Massacre exhibition”, która przy wsparciu Łotewskiego 
Muzeum Wojny i Ambasady RP w Rydze przybyła 
również na Łotwę.
 W lutym wystawa gościła w Muzeum Wojny w 
Rydze, a od 21 marca  – na Uniwersytecie Daugavpilskim. 
Wystawa pokazuje, czym był i jest Katyń, to ludobójstwo 
Polaków pod okupacją radziecką, które stało się 
symbolem zakłamania i zbrodni milczenia na arenie 
międzynarodowej, a następnie zwycięstwa prawdy. 
Jest on także symbolem eliminacji inteligencji polskiej 
i obywateli II RP wielu narodowości oraz wyznań – 
dramatu w sensie ludzkim, narodowym i państwowym. 
W Muzeum Katyńskim, które od niedawna znajduje się 
w Cytadeli Warszawskiej, jest ponad 30 000 obiektów 
z prac ekshumacyjnych oraz pamiątki – relikwie 
rodzinne przekazane przez rodziny pomordowanych 

PAMIĘTAĆ 
O ZBRODNI KATYŃSKIEJ

ŁATGALSKI KONKURS POLSKIEJ I 
ŁOTEWSKIEJ MUZYKI ESTRADOWEJ napływające do Muzeum niemal z całego świata.

 Członkowie delegacji Instytutu Pamięci 
Narodowej oraz Muzeum Katyńskiego, Mateusz Marek 
oraz Karol Madaj, przeprowadzili również cykl lekcji 
historii dla uczniów polskich szkół w Rydze, Rzeżycy 
i Dyneburgu. Oprócz wstrząsających opowiadań, ekipa 
przywiozła ze sobą wiele materiałów, które na pewno 
przyczynią się do bardziej skutecznego poznawania 
historii polskiego narodu. Na zajęciach wykorzystano 
m.in. grę edukacyjną „ZnajZnak”, która za pomocą 133 
symboli opowiada historię Polski od 1918 do 1989 roku. 
Pracownicy Muzeum Katyńskiego spotkali się 
ze studentami Uniwersytetu Daugavpilskiego. 
Podczas wykładu wyświetlono fabularyzowany film 
dokumentalny o zbrodni katyńskiej, pt. „Żona oficera”, 
autorstwa Piotra Uzarowicza.

Ambasador wzięła udział w „Dniu sportu” i spotkała się 
z najmłodszymi wychowankami szkoły, którzy stawiają 
pierwsze kroki w nauce języka polskiego i poznawaniu 
polskich tradycji. 
W ramach wizyty w Centrum Kultury Wschodniej 
Łotwy „GORS”, nazywanym Ambasadą Łatgalii, Ewa 
Dębska omówiła perspektywy organizacji wspólnych 
przedsięwzięć w celu promocji kultury polskiej w 
mieście, natomiast na spotkaniu z dowódcą 3. Brygady 
Gwardii Narodowej ppłk. Marisem Simsonsem 
i kierownictwem Państwowego Koledżu Straży 
Granicznej w Rzeżycy dyskutowano o polsko-łotewskiej 
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Oficjalna wizyta Ambasadorki RP na Łotwie Ewy 
Dębskiej oraz Konsula Wojciecha Kraja w Rzeżycy 
w dniach 19–20 marca stanowiła dobrą okazję dla 
omówienia nie tylko lokalnych spraw kulturalnych 
i oświatowych, lecz również tematyki związanej z 
bezpieczeństwem
Dostojni goście spotkali się z merem miasta Aleksandrem 
Bartaszewiczem oraz wicemerem Aleksejem Stecem 
i podziękowali za wsparcie samorządu dla polskich 
placówek oświatowych oraz kulturowych. Omówiono 
także współpracę Rzeżycy z miastami partnerskimi w 
Polsce – Suwałkami, Częstochową i Sianowem.
Tradycyjnym chlebem i solą powitało Ambasadorkę 
i Konsula grono uczniów i pedagogów Państwowego 
Polskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Rzeżycy. 
Szkoła jest największą polską placówką oświatową 
na Łotwie, niezwykle zasłużoną dla polskości i 
rozwijającą się bardzo dynamicznie. Szkoła wyróżnia 
się wysokim poziomem nauczania, rozbudowanym 
systemem zajęć pozalekcyjnych i dbałością o bazę 
materialną. Na spotkaniu z władzami placówki 
zaprezentowano działalność szkoły i współpracę z 
polskimi placówkami oświatowymi oraz fundacjami. 
Wizyta w szkole była także okazją do złożenia gratulacji 
w związku z jubileuszem dyrektorki gimnazjum 
Walentyny Szydłowskiej, która kieruje szkołą od 1993 r. 

WIZYTA AMBASADORKI 
RP E. DĘBSKIEJ W RZEŻYCY
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 W Rosji zesłania były powszechną karą i 
środkiem prewencji od początku XVI wieku. Wiele 
osób różnej narodowości przez długie wieki i lata 
wysłano na Syberię. W Rosji Sybiracy to mieszkańcy 
Syberii, natomiast w Polsce Sybirakami przyjęło się 
nazywać tych wszystkich Polaków, którzy byli zesłani 
i przymusowo osiedleni na Syberii. Upamiętniając 
setki tysięcy polskich mieszkańców Kresów zesłanych 
na Syberię za czasów ZSRR, 27 marca w Gimnazjum 
Polskim im. Józefa Piłsudskiego odbył się koncert 
pamięci Sybiraków.
 Imprezę przygotowała niestrudzona działaczka 
„Promienia”, kompozytorka, śpiewaczka oraz 
dyrygentka Maria Jurkowa. Wieloletnia przyjaźń ze 
zmarłą w ubiegłym roku Sybiraczką Ireną Prozor, 
natchnęła panią Marię determinacją, by kultywować 
tematykę Sybiraków. Podstawą programu koncertu 
były utwory śpiewane niegdyś na Syberii, które zostały 
zapisane przez panią Irenę w gułagu. (Zesłano ją dlatego, 
że ojciec na kościele postawił polski sztandar). Polskie 
piosenki na Syberii śpiewano na radzieckie melodie, 
żeby przystawiona ochrona nie zdawała sobie sprawy z 
rewolucyjnej treści. Pani Irena własnoręcznie zapisała 
ponad dwadzieścia piosenek.
 W pierwszej części koncertu zabrzmiały 
piosenki w wykonaniu zespołu „Pamięci Sybiraków”, a 
przeplatane były wierszami Stanisława Januszkiewica, 
zawierającymi  nad wyraz wzruszające, ale i przerażające 
obrazy przeszłości. Śpiewano również piosenki 
skomponowane przez Marię Jurkową.
 W drugiej części do zespołu „Pamięci 
Sybiraków” dołączyli członkowie chóru „Promień”, 
żeby wspólnie z jeszcze większą mocą i temperamentem 

KONCERT 
PAMIĘCI SYBIRAKÓW

 хGrupa teatralna „Uśmiechnięta Tęcza” działa 
w dyneburskim Centrum Kultury Polskiej już od 
siedmiu lat, ale reżyserka Milena Różańska nie przestaje 
zaskakiwać widza nowymi rozwiązaniami scenicznymi. 
Premierą spektaklu „Marzanna”, która odbyła się na 
Warszawskiej 28 marca, młodzi artyści obchodzili 
Międzynarodowy Dzień Teatru. 
Niszczenie Marzanny to dawny ludowy zwyczaj na 
odpędzenie zimy. Słowianie wierzyli, że symboliczne 
topienie Marzanny czyli Panny Śmierci pomoże jej 
wrócić do swojej krainy ciemności, dzięki czemu na 
Ziemię powróci życie – odejdą wszystkie niedogodności 
związane z zimą, a powróci wiosenny porządek. Ten 
prasłowiański zwyczaj kojarzony jest z rozpoczęciem 
wiosny.
 Milena Różańska, która z wielkim 
powodzeniem szkoli młode pokolenie polskich 
aktorów, tym razem zachwyciła widzów nietypowymi 
postaciami, dekoracjami, interesującą grą ze światłem 
oraz wspaniałą muzyką. Niezwykłe przedstawienie 
poruszyło wyobraźnię swoją nietradycyjną interpretacją 

znajomych wydawałoby się każdemu Polakowi 
obrzędów.
 W finale imprezy dzieci razem z rodzicami 
udały się na dziedziniec, żeby tam spalić symboliczną 
Zimę i radośnie powitać Wiosnę.

oddać hołd Sybirakom. Na zakończenie wykonano 
także dobrze znany „Marsz Sybiraków”. 
 Pani Maria opracowuje zebrane piosenki i już 
wkrótce zamierza wydać książkę poświęconą pamięci 
Sybiraków. 

WIOSENNY SPEKTAKL DZIECIĘCY 
W DOMU POLSKIM

KALEJDOSKOP 
WYDARZEŃ
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życiorysu, ponieważ posiadamy 
informacje, które zostały 
odnotowane przez profesora Juliusza 
Bardacha w Polskim Słowniku 
Biograficznym, i wydawałoby się, 
że ta układanka jego biografii jest 
pełna i kompletna. Do tych kilku 
słów, skreślonych przez Bardacha, 
można postawić bardzo wiele pytań, 
gdyż te tereny od śmierci Manteuffla 
wielokrotnie przechodziły z rąk do 
rąk. Były tutaj wojska niemieckie 
podczas I wojny światowej i 
rosyjskie, później bolszewickie, 
następnie II wojna światowa. Dlatego 
wiele akt, wiele dokumentów 
zostało przemieszczonych, czy 
utraconych, i dzisiaj nie mamy do 
nich dostępu. Jedynie niewielki 
odsetek tych rzeczy, które mogłyby 
pomóc wyjaśnić zagadki biografii 
Manteuffla, przetrwał. W tym celu 
przyjechałem do Rygi, żeby się z 
tymi materiałami, które, być może, 
istnieją zapoznać.
 - Pan uważa, że tych 
materiałów może być dużo na 
Łotwie?
 - Zależy, o jakim typie 
materiałów mówimy. Jeżeli 
mowa o Warszawie, to z książki 
krewnego Gustawa Manteuffla, 
Ryszarda, wiemy, że archiwum 
rodzinne Manteufflów spłonęło w 
czasie Powstania Warszawskiego. 
Pamiętajmy, że w ostatnich latach I 
wojny światowej przenieśli się oni 
do stolicy odrodzonego Państwa 
Polskiego. W czasie Powstania 
Warszawskiego wiele zabytków 
kultury uległo zniszczeniu, 
w tym archiwum rodziny 
Manteufflów. Cudem ocalało tylko 
kilka dokumentów. Natomiast 
pojedyńcze teksty archiwalne – 
czy to listy, czy rękopisy innego 
typu – zachowały się w innych 
miastach, głównie w Krakowie, bo 
z tym środowiskiem naukowym 
Manteuffel utrzymywał najżywsze 

kultury, badacze polskiej literatury 
uznają, że jest to rzecz, która 
zasługuje na ogłoszenie drukiem, 
być może doczekamy się publikacji 
monograficznej o Baronie Gustawie 
Manteufflu.
 - Czy prace doktorskie są 
dostępne zwykłemu czytelnikowi?
 - Oczywiście! Rozprawa 
doktorska jest tekstem naukowym, 
więc sądzę, że do lektury potrzeba 
odpowiedniego przygotowania 
merytorycznego. Tekst zawiera wiele 
odniesień do literatury przedmiotu, 
do innych publikacji naukowych. 
Jeśli chodzi konkretnie o tekst 
dysertacji, to on będzie dostępny 
w Bibliotece Jagiellońskiej, obrona 
pracy doktorskiej jest również 
publiczna.
 - Pan teraz jest w Rydze i na 
pewno ma zaplanowane wycieczki 
po mieście. Czy tak jest?
 - Owszem! Przede 
wszystkim chciałbym po raz kolejny 
udać się do łotewskiej Biblioteki 
Narodowej, która jest świetnie 
przygotowana do obsługiwania nie 
tylko czytelników z tego kraju, ale 
również cudzoziemców. Obsługa, 
pracownicy tej biblioteki znają język 
angielski, więc nie ma problemu 
z porozumieniem się na temat 
potrzebnych materiałów. Do tego 
jeszcze, piękny widok, piękny widok 
na Dźwinę, na ryską Starówkę. To 

również są elementy sprawiające, 
że chce się wracać do tej biblioteki. 
A poza tym chciałbym jeszcze 
pospacerować po Starym Mieście, 
ponieważ Gustaw Manteuffel 
mieszkał w centrum miasta, właśnie 
na Starówce i z jego korespondencji 
można wyczytać konkretne 
adresy, pod którymi mieszkał. 
Dzięki kwerendzie w łotewskich 
archiwach, czy właśnie w bibliotece, 
miałem możliwość sprawdzenia, 
gdzie dzisiaj są te ulice, i to również 
będzie przeze mnie wykorzystane w 
pracy. Większość budynków, gdzie 
mieszkał Manteuffel, przetrwała 
zawieruchy wojenne i różne 
przemiany w architekturze Rygi, 
i do dzisiaj stoją, co w przypadku 
Warszawy nie jest takie oczywiste.
 - Życzę Panu sukcesu w 
wykonaniu tej ogromnej pracy, 
interesującej i znaczącej, a także 
aby Pan przyjechał do Rygi 
jeszcze nie jeden raz, być może, 
oprócz naukowych,  na spotkania 
towarzyskie z młodzieżą polonijną.
 - Bardzo dziękuję! Będzie 
mi niezmiernie miło jeśli będę mógł 
jeszcze przyjechać do Rygi, bo to 
bardzo przyjemne miasto, bardzo 
przyjemne miejsce, w którym chce 
się być!
Z Radosławem Budzyńskim 
rozmawiała i rozmowę zapisała
Irena Lieģeniece, 24 lutego 2017 r.

 Ryga to miasto, gdzie część 
swego życia spędził publicysta, 
historyk, etnograf, folklorysta 
i wydawca Gustaw Manteuffel 
(1832-1916). Ten fakt od czasu 
do czasu przyciąga do stolicy 
Łotwy naukowców, literatów, lub 
historyków z Polski. W 2004 roku 
była w Rydze grupa dziennikarzy 
z Bydgoszczy, którzy mieli zamiar 
umieścić tablicę pamiątkowa na 
jednym z domów, w którym kiedyś 
mieszkał Gustaw Manteuffel. W 
ostatnim tygodniu lutego bieżącego 
roku przybył do Rygi młody 
naukowiec Radosław Budzyński. 
Polonistka Pani Agnieszka z Polskiej 
Średniej szkoły im. Ity Kozakiewicz 
w Rydze zapewniła mi komfortowe 
warunki spotkania się z tym 
młodym człowiekiem. 
 - Witam Pana serdecznie! 
Skąd Pan przybył i w jakim celu?
 - Dzień dobry! Przyjechałem 
do Rygi z Krakowa, gdzie na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Katedrze Międzynarodowych 
Studiów Polonistycznych prowadzę 
badania nad biografią i twórczością 
Gustawa Manteuffla, który, jak 
wiemy, większość swego życia 
spędził w Rydze. Pochodził z 
dawnych Inflant Polskich, z 
arystokratycznej polskiej rodziny. 
W tym celu właśnie przyjechałem 
do Rygi.

 - My wiemy, że Gustaw 
Manteuffel pochodził ze 
spolszczonej rodziny niemieckiej.
 - Tak! To już jest kwestia 
nazewnictwa, bo samo nazwisko 
Manteuffel oczywiście jest 
nazwiskiem niemieckim. Tylko 
że tutaj, na tych ziemiach, z 
których pochodził, czyli dawnych 
Inflantach Polskich, zaszło zjawisko 
spolszczenia, polonizacji elit 
wywodzących się z osadników 
niemieckich, nie tylko – i nie 
zawsze – kolonistów, włościan, 
czy chłopów, lecz arystokracji, 
dawnego krzyżackiego rycerstwa, 
które głównie w wieku XIX 
przyjmowało kulturę polską jako 
własną. Bardzo wiele tych rodów, 
jak Hylzenowie, Platerowie, właśnie 
Manteufflowie, Weysenhoffowie aż 
do wieku XIX często posługiwało 
się językiem niemieckim. Dopiero 
kiedy Rzeczpospolita utraciła 
niepodległość, to proces polonizacji 
uległ przyśpieszeniu. Także Gustaw 
Manteuffel przyjął katolicyzm, 
głównie za sprawą swojej matki – 
Marii z Ryków, która była gorącą 
patriotką i katoliczką.
 - Co Pana najbardziej 
interesuje w biografii Manteuffla, w 
jego działalności?
 - Gustaw Manteuffel to 
postać niezwykła. Niesamowita nie 
tylko pod względem tajemniczości 

kontakty. W podwawelskim 
grodzie przechowywana jest, na 
przykład, korespondencja Gustawa 
Manteuffla z wybitnymi postaciami 
polskiej kultury – z Kraszewskim, z 
profesorami Akademii Umiejętności 
w Krakowie, z wykładowcami 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i z 
wieloma innymi ważnymi osobami, 
które zapisały się w historii kultury 
polskiej. We Wrocławiu, w zbiorach 
Ossolińskich, w Ossolineum 
odnalazłem kilka tekstów pisanych 
ręką Gustawa Manteuffla do 
lwowskich profesorów. Wiadomo, 
że część Ossolineum została 
przeniesiona po II wojnie światowej 
do Wrocławia. Ale podejrzewam, 
że również we Lwowie znajdują się 
dokumenty, do których jeszcze nikt 
nie dotarł. O ile do Rygi, tutaj na 
Łotwę przyjazd jest łatwiejszy, gdyż 
jesteśmy razem w Unii Europejskiej, 
w strefie Schengen, tutaj nie 
trzeba zbyt wielu formalności, o 
tyle na Ukrainie dostęp jest, jak 
myślę, nieco bardziej z powodów 
administracyjnych utrudniony, ale 
nie twierdzę, że niemożliwy. Wracając 
do Pani pytania, podejrzewam że na 
Łotwie jest jeszcze sporo materiałów 
do przebadania przez polskich 
historyków i kulturoznawców.
 - Kiedy Pan zgromadzi te 
materiały o Gustawie Manteufflu, 
jak Pan je wykorzysta?
 - Jestem doktorantem 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
na Wydziale Polonistyki i to 
gromadzenie materiałów ma mi 
posłużyć do napisania rozprawy 
doktorskiej. Taki jest cel prymarny. 
Założyłem sobie zgromadzić i 
uporządkować te materiały, które są 
znane, dostępne i które udało mi się 
odkryć. Następnie napisać rozprawę 
doktorską, właśnie jestem w trakcie 
tego etapu. Później zaś, jeśli recenzje 
tej dysertacji będą pozytywne i 
profesorowie – badacze polskiej 

W NADZIEI NA ODKRYCIA  

Radosław Budzyński
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PREZYDENT ŁOTWY RAIMONDS VĒJONIS Z MAŁŻONKĄ 
W DOMU POLSKIM W DYNEBURGU

18 STYCZNIA 2017 R.

DOM JEDNOŚCI 
W DYNEBURGU JEDNOCZY

 Osiemdziesiąt lat temu, w 1937 roku, Dom 
Jedności został zbudowany ze środków, które 
zebrali mieszkańcy Dyneburga. Wówczas był to 
najnowocześniejszy budynek wielofunkcyjny w 
Europie. Dzisiaj Dom Jedności nadal pozostaje 
dominantą centrum miasta, bo mieści się tutaj nie tylko 
Teatr Daugavpilski, i Centrum Kultury Łotewskiej, 
lecz również Biblioteka Łatgalska, Muzeum Bimbru, 
ekspozycja “Dom Łotewski”, Centrum Fitnessu, 
Centrum Informacji Turystycznej i nawet bank. 
Jubileuszowy rok 2017 będzie nasycony imprezami 
podkreślającymi znaczenie Domu jedności i jedna z 
takich imprez odbyła się właśnie 4 marca.

 W koncercie pt. “Świąteczny taniec” 
reżyserowanym przez zasłużonego działacza kultury 
miasta Ivarsa Mironovsa na scenie Centrum Kultury 
Łotewskiej zaprezentowały się łotewskie zespoły 
taneczne „Atbalss” i „Laismeńa”, polski zespół tańca 
ludowego „Kukułecza”, rosyjski zespół taneczny 
„Uzory”, żydowskie zaspoły “Szałom” i „Aviva”, a także 
goście z Wilna – litewski zespół taneczny „Šimtažiedis”.
 Sali widowiskowa była przepełniona. Koncert 
wywołał moc pozytywnych emocji i pokazał barwną 
różnorodność dyneburżan, która potrafi stworzyć 
niepowtarzalną, panującą w mieście atmosferę jedności.
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