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KONCERT POSPIESZALSKICH
W DYNEBURGU

FANTASTYCZNA MUZYKA BOŻONARODZENIOWA
W STYLU POSPIESZALSKICH
rodzin. Większość z nich gra na kilku instrumentach oraz
śpiewa. Razem wychwalając Boga, tworzą niesamowitą
ucztę artystyczną i duchową.
Na koncercie zabrzmiały tradycyjnie opracowane
kolędy takie jak „Wśród nocnej ciszy” czy „Luli-laj” oraz
bardziej oryginalne rytmy, np. południowoamerykańskie.
Widowisko zawierało spektakularne zmiany sytuacji na
scenie i różnorodne aranżacje, od brzmień klasycznych
– fortepian, kwartet smyczkowy, instrumenty dęte
lub drewniane, do monumentalnych bigbandowych
wykonań wzbogaconych nowoczesną elektroniką.
Rodzina Pospieszalskich jest dowodem na to, że
najlepszym miejscem przekazu żywej tradycji jest dom.
Jan Pospieszalski przedstawił swych braci: Marcina,
Karola i Mateusza, a także pozostałych członków zespołu.
W trakcie koncertu bardzo dużo mówił o znaczeniu
Boga i rodziny. Muzyka, którą tworzą i przekazują
Pospieszalscy wzrusza, rozwesela, dotyka głębi serca i
duszy.
W przyciemnionym kościele na Nowym
Forsztacie liczne grono pokoleniowo zróżnicowanych
Polaków oraz innych miłośników dobrej muzyki nasyciło
się mistrzowsko wykonanymi bożonarodzeniowymi
utworami. Była to też świetna okazja, by uświadomić
sobie, że przecież kolęda towarzyszyła nam zawsze na
przestrzeni dziejów, nawet w tych najsmutniejszych,
najtragiczniejszych czasach zaborów i okupacji.
Prawie dwugodzinny koncert był prawdziwym
karnawałowym darem dla wiernych. Rodzina
Pospieszalskich zaczęła trasę koncertową 17 grudnia w
Warszawie. Muzycy zagrali między innymi w Londynie,
Paryżu, Brukseli i wielu innych miastach Starego
Kontynentu. Cała tegoroczna trasa zakończyła się 28
stycznia w Skalmierzycach.
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„Polak na Łotwie” –
pismo Związku Polaków na Łotwie
W kościele pod wezwaniem Serca Jezusowego
w Daugavpils 14 stycznia miało miejsce niebywałe
wydarzenie – fantastyczny, barwny i pełen muzycznych
niespodzianek koncert sławnej rodziny Pospieszalskich.
Dawna stolica Inflant Polskich gościła zespół składający
się z dwóch pokoleń muzyków o tym samym
nazwisku, którzy przyjechali na Łotwę w ramach
bożonarodzeniowej trasy koncertowej.

Pospieszalscy to nazwisko na polskiej scenie
muzycznej dobrze znane. Wszyscy artyści realizują
własne projekty, od jazzu, przez folk do muzyki poważnej.
Komponują dla innych wykonawców, aranżują i tworzą
orkiestracje widowisk muzycznych. Współpracują z
wieloma znanymi wykonawcami. Podstawą zespołu są
czterej bracia, którzy zaangażowali w to przedsięwzięcie
kolejnych członków swych niezwykle utalentowanych
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KALEJDOSKOP

WYDARZEŃ
POCZĄTEK ROKU POD ZNAKIEM
KAMPANII ŁATGALSKIEJ

3 stycznia 1920 r. zaczęło się wyzwolenie Łatgalii
z rąk bolszewików. Polacy i Łotysze wspólnie walczyli o
niepodległość, wolność i zjednoczenie. W tych walkach
zginęło około pięciuset polskich żołnierzy i większość z
nich spoczęła na Słobódce, gdzie znajdował się cmentarz
zamieniony w czasach radzieckich w wysypisko śmieci.
Po odzyskaniu niepodległości przez Łotwę w tym
miejscu Polacy ustawili ogromny betonowy krzyż,
który z jednej strony jest pamiątką trudnej historii, ale z
drugiej - także przyjaźni obu naszych państw.
Co roku w rocznicę wyzwolenia miasta Polacy
spotykają się przy Krzyżu na Słobódce, by oddać hołd
legionistom poległym na ziemi łatgalskiej. Tegoroczną
uroczystość swoją obecnością zaszczycili Małgorzata
Hejduk-Gromek, I radca, kierownik Wydziału
Konsularnego Ambasady RP w Rydze; mjr Leszek
Woźny, dowódca II zmiany Polskiego Kontyngentu
Wojskowego na Łotwie oraz prezes ZPŁ Ryszard
Stankiewicz.
W 98. rocznicę Kampanii Łatgalskiej pod
krzyżem zebrali się także przedstawiciele oddziału
„Promień” Związku Polaków na Łotwie, a także
uczniowie i grono pedagogiczne Polskiego Gimnazjum
im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils.
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Niepodległość i wolność jest nierozerwanie
związana z odpowiedzialnością za siebie, swoje czyny
i swój wkład w rozwój ojczyzny. Ksiądz Andris Szewełs
zaznaczył, że polegli żołnierze złożyli ojczyźnie
największą ofiarę – swoje życie, i dlatego powinniśmy
modlić się za nich, oraz o to, żeby ich ofiara nie była
daremna.

TRADYCYJNE KOLĘDOWANIE
W KRASŁAWIU

Kościół pod wezwaniem św. Ludwika w
Krasławiu jest architektoniczną perłą Łatgalii i właśnie
w tym niezwykłym miejscu 7 stycznia odbyła się kolejna
edycja Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Festiwal jest jedną z
tradycyjnych imprez Związku Polaków na Łotwie, która
już od dwunastu lat odbywa się na początku roku.
Uczta duchowa zaczęła się od mszy świętej
w intencji wykonawców oraz wszystkich Polaków
rozsianych na całym świecie, która była celebrowana
przez proboszcza parafii św. Ludwika, księdza Edwarda
Woronieckiego, który w swoim kazaniu zaznaczył, że
ten, kto śpiewa, modli z podwójną siłą.
XII Festiwal Kolęd i Pastorałek otworzył prezes
ZPŁ Ryszard Stankiewicz. Następnie jego uczestników
przywitała chargé d’affaires a.i. Ewelina Brudnicka i
życzyła uczestnikom dumy z osiągnieć Polski i Łotwy
w ostatnim stuleciu oraz dumy z bycia Polakami na
Łotwie u progu wyjątkowego, historycznego 2018 roku.
Uczestnicy imprezy przybyli z Rygi, Krasławia,
Daugavpilsu, Jelgawy, Rezekne oraz Jekabpils. Kościół
św. Ludwika wypełniły znane i lubiane utwory o tematyce
bożonarodzeniowej. Na początku wystąpiły zespoły
lokalne: kolędy po polsku i po łotewsku zaśpiewały
pod kierownictwem Olgi Greckiej członkinie zespołu
krasławskiej szkoły muzycznej „Krāslaviņa”. Następnie
wystąpił młodzieżowy chór kościelny, który prowadzi
Ilona Aprupe.
Po nim zaprezentował się zespół „Rodacy”
z Jekabpils, zespół Pałacu Kultury ”Noktiurn” oraz
chór pieśni sakralnej „Gloria”. Z Rygi przybył chór
„Polonez” pod kierownictwem Tatiany Bieługinej, z
Daugavpils chór „Promień” pod kierownictwem Reginy
Krukowskiej, a z Rezekne żeński chór „Jutrzenka”,
którego dyrygentem jest Irena Iwanowa. Duchową
ucztę uwieńczyło wspólne wykonanie kolęd „Cicha
noc” i „Gdy się Chrystus rodzi”.
Festiwal był również okazją do złożenia wieńców
na miejscowym cmentarzu pod pomnikiem żołnierzy
Legionów Polskich, a także wizyty pełniącej obowiązki
ambasadora RP Eweliny Brudnickiej i prezesa ZPŁ
Ryszarda Stankiewicza w Polskiej Szkole Podstawowej
im. Hrabiów Platerów.
•
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PATRIOTYCZNA WYSTAWA
W DOMU POLSKIM

Otwarcie pierwszej wystawy jubileuszowego
2018 roku odbyło się w Galerii Domu Polskiego 11
stycznia. „Zakochane w Łatgalii” to malarska opowieść
utalentowanych i kochających życie artystek – Vēsmy
Ušpele, Ilzy Griezāne, Viji Stupāne, Agry Rītini.
Malarki spotykają się od czasu do czasu, aby razem
być, razem tworzyć, dzielić się historiami życiowymi
i wzajemnie się wzbogacać. Obecnie stowarzyszenie
artystek nosi nazwę „V.I.V.A.”, która powstała podczas
podróży do Portugalii od wyrazu viva la (pol. aby żyć).
Później natomiast zwrócono też uwagę, że ten wyraz
jest anagramem złożonym z pierwszych liter imion
artystek.
Każda z autorek reprezentuje swoje rodzinne
miasto w Łatgalii: Vēsma pochodzi z Malty, Ilze – z
Livai, Vija – z Aglony, a Agra – z Rezekne. Razem
członkinie „V.I.V.Y.” organizują wystawy, uczestniczą w
plenerach. Razem też pracowały w Łatgalii, Kurzeme,
Vidzeme oraz Zemgale. Za każdym razem odkrywają
coś nowego i ciągle zachwycają się ojczystą ziemią.
Historyk sztuki Evija Vasiļevska opowiedziała,
że malarki często organizują wspólne wystawy,
pokazując nie tylko obrazy, które zostały wykonane w
plenerze, ale także prace tematyczne, które powstały
dzięki przygotowaniu emocjonalnemu i filozoficznemu,
dzięki życiowym doświadczeniom. Każda z malarek w
ciągu wielu lat pracy ukształtowała swój niepowtarzalny
styl.
Regularne wystawy prac „V.I.V.Y.” odbywają
się w Łatgalskim Muzeum Krajoznawstwa i Sztuki, a
także w Centrum Sztuki im. Marka Rothko. Artystki
na swoim koncie mają ponad dwadzieścia wystaw na
Łotwie, Litwie oraz w Niemczech.
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HUCZNY KARNAWAŁ W
DYNEBURGU

W połowie stycznia w Dyneburgu zwykle
odbywają się imprezy karnawałowe, skupiając wszystkie
pokolenia Polaków. Lokalny Oddział ZPŁ i Centrum
Kultury Polskiej przy wsparciu Ambasady RP organizuje
w Gimnazjum Polskim im. Józefa Piłsudskiego wesołą
imprezę dla dzieci i opłatek dla dorosłych.
Bal przebierańców dla uczniów klas I-IV
gimnazjum i przedszkolaków z Przedszkola Polskiego
im. Jana Platera Gajewskiego odbył się 18 stycznia. W
tym dniu sala szkolna zmieniła się w zaczarowaną krainę
wróżek, księżniczek, kowbojów, duchów, motyli oraz
innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. Dzieci
chętnie uczestniczyły w konkursach prowadzonych
przez animatorów oraz Świętego Mikołaja. Rozrywkę
uczestnikom balu zapewniła grupa teatralna
„Uśmiechnięta Tęcza” na czele z reżyserką Mileną
Savkiną. Zabawiać dzieci pomagał zespół wokalny
„Barwy Daugawy” oraz tancerze z ZTL „Kukułeczka”.
Zabawa była okazją do wspólnych pląsów i spotkania
całej dziecięcej społeczności.
Następnego dnia w tej samej sali odbyło się
tradycyjne spotkanie opłatkowe dyneburskich Polaków.
Wesoła impreza skupiła członków „Promienia”,
pracowników gimnazjum i przedszkola polskiego,
Centrum Kultury Polskiej i przedstawicieli Komitetu
Rodzicielskiego. Przybyli także goście: Małgorzata
Hejduk-Gromek, I radca, kierownik Wydziału
Konsularnego Ambasady RP w Rydze; mjr Leszek
Woźny, dowódca II zmiany Polskiego Kontyngentu
Wojskowego na Łotwie; radny miasta Jānis Dukšinskis
oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty.
Goście obejrzeli jasełka przygotowane przez
klasę V, nasycili dusze pięknymi polskimi kolędami w
wykonaniu zespołu tańca ludowego „Kukułeczka” oraz
chóru „Promień”, który wychodził na scenę aż trzy razy,

rozmawiali, bawili się i składali sobie życzenia.
Błogosławieństwa zebranym Polakom udzielili
ks. Walery Olszewski, ks. Jerzy Mukan oraz ks. Dmitrij
Artjomow. Księża przynali, że Polacy zawsze pamiętają
o Bogu, a śpiewanie kolęd i radowanie się jest jedną z
form chwalenia Stwórcy.
Kierownik Wydziału Konsularnego Małgorzata
Hejduk-Gromek razem z referentem Ambasady RP na
Łotwie Radosławem Brudnickim i dyrektor Gimnazjum
Polskiego im. Józefa Piłsudskiego Haliną Smulko złożyli
też tradycyjnie najserdeczniejsze życzenia z okazji
urodzin byłej dyrektor gimnazjum Gertrudzie Grave.

WYSTAWA „KUNSZT. 100 LAT
POLSKIEJ RZEŹBY”

Wystawa „Kunszt. 100 lat polskiej rzeźby” jest
częścią projektu prowadzonego w ramach programu
„Niepodległa”, który został zorganizowany w ramach
obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez
Polskę. Otwarta 26 stycznia w Muzeum Rīgas Birža
ekspozycja zainaugurowała obchody rocznicy
odzyskania niepodległości Polski na Łotwie.
Wydarzenie zostało przygotowane na podstawie
zasobów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i jest
panoramą polskiej sztuki od pierwszej dekady XX
wieku do dziś. Zorganizowano je we współpracy
polskich i łotewskich instytucji: Muzeum Rīgas Birža,
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Ambasady RP
na Łotwie, Instytutu Adama Mickiewicza, Muzeum
Tatrzańskiego w Zakopanem oraz Muzeum Historii
Polski w Warszawie. Wystawę otworzyły uroczyście
Ewelina Brudnicka, chargé d’affaires a.i. Ambasady RP
na Łotwie, Eulalia Domanowska, dyrektor Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Daiga Upeniece,
kierownik Muzeum Rīgas Birža.
W Rydze można było zobaczyć kilkadziesiąt
rzeźb, obiektów i instalacji autorstwa polskich artystów
różnych generacji i nurtów. Obok dominującej
sztuki figuratywnej wystawę tworzą również prace
abstrakcyjne i konceptualne, a dzięki życzliwości
Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, także przykłady
polskiego formizmu – kierunku łączącego tradycję
rzeźby podhalańskiej z europejską awangardą.
Prezentację orońskiej kolekcji dopełnił film o
Centrum Rzeźby Polskiej autorstwa Róży Fabjanowskiej
i Sławomira Malcharka, który opowiada o rozwoju
•
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SENTYMENTALNE
ZAPUSTY

tej instytucji mieszczącej się w dziewiętnastowiecznej
posiadłości Józefa Brandta. Częścią projektu był też
program edukacyjny oraz seminarium poświęcone
polskiej rzeźbie modernistycznej i współczesnej, które
W Domu Polskim 8 lutego wystąpił znany
zorganizowano w Rydze pod koniec lutego.
dyneburski artysta Eugeniusz Szymański, dzięki
któremu zebrani na zapustowym koncercie widzowie
mogli zanurzyć się w świat polskiej estrady lat 70-tych
i 80-tych. Licznie zgromadzeni dorośli i dzieci byli
nastawieni na dobrą zabawę i dawkę wspaniałej muzyki.
Eugeniusz Szymański gra na gitarze i śpiewa już
ponad 45 lat. Jego ojciec był Polakiem, lecz za czasów
radzieckich z obawy przed represjami nie nauczył syna
ojczystej mowy. Języka polskiego artysta nauczył się
sam m.in. dzięki wykonaniu polskich piosenek.
Koncert rozpoczął się od znanej, lubianej i nadal
aktualnej piosenki „Góralu, czy ci nie żal?” Michała
Bałuckiego we własnym opracowaniu muzycznym, a
następnie zabrzmiały utwory z repertuaru Czerwonych
Gitar „Mam dobre dni”, Seweryna Krajewskiego „Uciekaj,
moje serce”, Czesława Niemena „Wspomnienie” oraz
innych artystów, którzy nadal cieszą się wielką sławą w
Kraju i tutaj – na Łotwie.
Pan Eugeniusz wykonuje i aranżuje bardzo
różną muzykę. W repertuarze ma również utwory
własne. Artysta uważa, że najważniejszą rzeczą jest
zachować młodego ducha i pogodę, a muzyczną pasję
ojca kontynuuje syn - Stanisław Szymański, który jest
muzykiem jazzowym i pracuje w daugavpilskim teatrze.
Po wzruszającym, nostalgicznym i wspaniałym
koncercie w saloniku pod gwiazdami przy suto
zastawionym pączkami i innymi smakołykami stole
słuchacze dzielili się koncertowymi wrażeniami i z
sentymentem wspominali piosenki swej młodości.
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wzywając w ten sposób do wzmocnienia i zachowania
wielowiekowych tradycji.
Otwarcie wystawy swoją obecnością zaszczyciła
kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na
Łotwie pani Małgorzata Hejduk-Gromek.

KRZYŻE PRZYDROŻNE –
WIELOWIEKOWA
TRADYCJA ŁATGALSKA
Fotograf Edvin Elksnītis zaprezentował 15 lutego
w Galerii Domu Polskiego wystawę, w której poruszył
bardzo ciekawy wątek – krzyże przydrożne. Razem z
autorem można się było udać w podróż po okolicach
łatgalskiej miejscowości Vabole, gdzie kilka lat swego
dzieciństwa spędziła m.in. Kazimiera Iłłakowiczówna.
Krzyż z przybitą do niego postacią Chrystusa
to znak symboliczny w tradycji chrześcijańskiej.
Przydrożne krzyże najczęściej wznoszone były na wsi.
Zbierali się przy nich na wspólną modlitwę wierni,
którzy śpiewem sławili wielkość Matki Bożej.
Łatgalia jest jedynym regionem na Łotwie, gdzie
krzyże występują poza terenem kościołów i domów.
Wiele z nich znajduje się właśnie w okolicach Vabole.
Niestety po II wojnie światowej znaczną część z nich
zniszczono: z 44 wcześniej istniejących do tej pory
zachowało się tylko 26. Obecnie, kiedy wielu ludzi
wyjeżdża z kraju i tym ocalałym grozi zapomnienie i
zniszczenie. Większość z nich jest częściowo zarośnięta
krzakami i krzewami. Tradycyjne majowe śpiewy, które
gromadzą wierzących, odbywają się tylko przy jednym.
Autor wystawy pragnie zwrócić uwagę na to, co
ukryte w ciemności, aby przypomnieć o istniejącym,
•
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EDWARD DUKSZTA
9 stycznia 2018 r. odszedł nasz
wybitny rodak Edward Dukszta.
Urodził się w 1923 r. w Posiniu,
uczył się w polskiej i rosyjskiej
szkole. Ukończył studia i przez wiele
lat był nauczycielem. Aktywnie
działał na rzecz odrodzenia
polskości na Łotwie. Pan Edward
był założycielem i wieloletnim
prezesem Lucyńskiego Oddziału
Związku Polaków na Łotwie oraz
miejscowej szkoły niedzielnej
języka polskiego. Był także
pomysłodawcą Festiwalu Kultury
Polskiej w Posiniu, który w 2017
r.odbył się po raz 22. W 2007 r. za

swoją działalność został odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2008
r. odznaką honorową „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”.
Pan Edward był człowiekiem
niezwykle jasnym, stanowczym
i dobrym. Gromadził materiały i
wiedział wszystko o historii Posinia,
w którym w 1930 r. mieszkało 1814
Polaków, a teraz zaledwie 22. Mówił,
że jest Łatgalczykiem, Łotyszem
polskiego pochodzenia i był
prawdziwym patriotą swej ziemi.
Niech więc spoczywa w spokoju w
swej ukochanej ziemi łatgalskiej!

„ZAPISKI Z PLENERU.
RYGA–KRAKÓW”

WANDA KRUKOWSKA
Z żalem zawiadamiamy, że 15
stycznia 2018 r. zmarła Wanda
Krukowska wieloletnia prezes
Związku Polaków na Łotwie.
Urodziła się w 1943 r. w Rydze, lecz
spotkała swego przyszłego męża i
wyjechała z nim na stałe do Rezekne.
Ukończyła biologię na Łotewskim
Uniwersytecie i przez wiele lat
pracowała
jako
kierowniczka
laboratorium medycznego w Szpitalu
Miejskim w Rezekne. Pani Wanda
była aktywną działaczką na rzecz

odrodzenia polskości. Od 1988r.
była prezesem Rezeknieńskiego
Oddziału ZPŁ, a w latach 20002012 była przewodniczącą Zarządu
Głównego czyli prezesem Związku
Polaków na Łotwie. Pani Wanda
była osobą pogodną i energiczną. Z
zapałem organizowała i wspierała
każdą polską imprezę kulturalną
i każde przedsięwzięcie. Działała
również w Komitecie Doradczym
ds. Mniejszości przy prezydencie
RŁ.

ROMUALD LEBEDEK
27 stycznia w wieku 71 lat odszedł
Romuald
Lebedek,
wieloletni
pracownik Ambasady RP w Rydze,
aktywny działacz Związku Polaków
na Łotwie, w latach 2003–2011
redaktor naczelny głównego pisma
środowiska polskiego na Łotwie
– kwartalnika „Polak na Łotwie”,
wnikliwy obserwator i komentator
życia społecznego i kulturalnego
łotewskiej Polonii, autor szeregu
znaczących artykułów dotyczących
10 •
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działalności polonijnej na Łotwie
oraz stosunków polsko-łotewskich,
znawca historii i kultury Łotwy,
Polski i świata, wybitny tłumacz
języka łotewskiego i polskiego. Za
patriotyzm i zasługi dla polskości
na Łotwie w 2008 r. odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi.
Wspaniały
człowiek,
współpracownik i przyjaciel.
Cześć Jego Pamięci!

W Łotewskiej Akademii
Sztuk Pięknych w Rydze 13 lutego
odbył się wernisaż poplenerowej
wystawy
prac
studentów
i
wykładowców Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie oraz
Łotewskiej
Akademii
Sztuk
Pięknych.
W otwarciu udział wzięli
wykładowcy ASP im. Jana Matejki
w Krakowie – prof. Grzegorz
Wnęk i dr Kamil Kuzko oraz grupa

studentów. W imieniu łotewskiej
uczelni wystawę otworzył jej rektor
- prof. Kristaps Zariņš razem z prof.
Diną Ābele. Ekspozycja prezentuje
prace powstałe podczas pleneru
malarskiego z udziałem studentów
obu
szkół
artystycznych
w
Zakopanem w maju 2017 r. Ewelina
Brudnicka chargé d’affaires a.i.
Ambasady RP na Łotwie podkreśliła
znaczenie współpracy obu uczelni
i
promowania
dwustronnych

kontaktów kulturalnych w ramach
jubileuszu 100-lecia niepodległości
Polski i Łotwy.
Wystawą nasycili się także
przedstawiciele
społeczności
polskiej z Rygi oraz grupa żołnierzy
stacjonującego na Łotwie Polskiego
Kontyngentu
Wojskowego
z
dowódcą - majorem Leszkiem
Woźnym.
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CHWALMY
BOGA PIEŚNIĄ

W

lutym odbyła się
jedna
z
najbarwniejszych
cyklicznych imprez muzycznych
organizowanych przez Centrum
Kultury Polskiej w Daugavpils –
Międzynarodowy Festiwal Polskiej
Młodzieżowej Piosenki Religijnej.
Dziewiąta edycja tej wspaniałej
imprezy połączyła 11 lutego
wierzącą rozśpiewaną młodzież
polskiego pochodzenia z Litwy i
Łotwy.
Festiwal, który organizowany
jest od 2004 r. zainaugurowały
12 •
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koncerty uczestników w Kościele
pw. Serca Jezusowego, w Kościele
św. Piotra w Okowach oraz w
Kościele Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny. Polska
pieśń religijna wypełniła także
Kościół św. Ludwika w Krasławiu.
Koncert galowy z udziałem
wszystkich zespołów i solistów
rozpoczął się o godzinie 15:00 w
sali Centrum Kultury Łotewskiej.
Duchową ucztę zainaugurowała
Angelina Malcewa z piosenką
„Niezmienność”
w
asyście

delikatnych i zwinnych członkiń
zespołu „Kukułeczka.” Prowadzące
Milena Savkina i Krystyna Kunicka
przywitały gości i uczestników
festiwalu i zaprosiły na scenę radnego
miasta Jānisa Dukšinskisa oraz
referenta Ambasady RP na Łotwie
Radosława Brudnickiego, którzy
podziękowali polskiej młodzieży za
utrzymywanie wspaniałej tradycji
i pochwalili aktywną postawę
życiową. Imprezę swoją obecnością
uświetnili także przedstawiciele
duchowieństwa: ksiądz dziekan

Michał Siwicki, proboszcz parafii
św. Piotra w Okowach, ksiądz wikary
Walery Olszewski oraz ksiądz
Janusz Bułasz, który pełni posługę w
Elerni. Udzielając błogosławieństwa
kapłani zaznaczyli, że nasza polska
młodzież nadaje się nie tylko do
tańca i różańca, lecz również do
śpiewu.
W
tym
przekonaniu
widzów utwierdzili członkowie
zespołu wokalno-instrumentalnego
,,Randeo Anima” z Podbrzezia
pod kierownictwem Augustyny
Greitiun, którzy przybyli na festiwal
po raz pierwszy. Składający się z
25 osób zespół zaprezentował dwa
utwory. „Randeo Anima” wykonuje
piosenki religijne, patriotyczne,
ludowe i inne. Często do występów
wplatane są też różne tańce,
tradycyjne i współczesne. Młodzież
tworzy spektakle, organizuje
koncerty, uroczystości i obchody z
różnych okazji.

W dalszej części koncertu
wystąpiła solistka Regina Demidko,
reprezentująca ryską Polską Szkołę
Średnią im. Ity Kozakiewicz. Przy
akompaniamencie nauczycielki
Tatjany Bieługinej wykonała
przepiękne „Ave Maria”. Daugavpils
reprezentował zespół Centrum
Kultury Polskiej „Barwy Daugawy”
pod
kierunkiem
Stanisława
Jakowenki.
Jego
członkowie
zaśpiewali dwa utwory „Raduje
się dusza ma” i „Mario, czy już
wiesz”. Uczennica Państwowego
Gimnazjum Polskiego im. Józefa
Piłsudskiego, Kornelia Łapkowska
pod kierunkiem pedagog Aliny
Łapińskiej przygotowała skoczną i
wesołą piosenkę „Don Bosco”.
Gimnazjum Polskie im.
Stefana Batorego w Rezekne tym
razem reprezentowało trzech
zdolnych solistów przygotowanych
przez Johannę Geikinę. Wśród nich
nie zabrakło stałego uczestnika

wszystkich polskich festiwali
Edwarda Geikina-Tołstowa.
Następnie wystąpił znany
z poprzednich edycji festiwalu
chórek „Gloria” z parafii św. Jana
Bosko w Wilnie pod batutą Pawła
Prentkielewicza. Obecnie zespół
liczy 30 członków, którzy w każdą
niedzielę śpiewają na mszy świętej
w parafii. Widzowie mogli się
przekonać, że zespół chwali Pana w
nowoczesnych rytmach, zachęcając
słuchaczy do trwania razem w
modlitwie i pieśni.
Celem IX Międzynarodowego
Festiwalu Polskiej Młodzieżowej
Piosenki
Religijnej
było
uświadomienie widzom ogromnego
bogactwa piosenki, stanowiącej
dziedzictwo narodowej kultury.
Wsparcie
finansowe
oraz
organizacyjne imprezy zapewniła
Ambasada RP na Łotwie oraz Urząd
Miasta Daugavpils.
•
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„ŁOTYSZU,
CZY CI NIE ŻAL…”

Łatgalia jest szczególnym regionem
Łotwy, który przez ponad 200
lat należał do Rzeczypospolitej
Polskiej. Ponadto polskie wpływy
szerzyły się tutaj również w czasach
zaborów. Na początku dwudziestego
wieku wśród miejscowej ludności
popularna stała się piosenka Latvīt,
vai nava tev žāl... czyli „Łotyszu,
czy ci nie żal”. Jedną z osób, która
chciała, żeby ten wciąż aktualny
utwór nie został zapomniany, była
wybitna łotewska poetka Bronisława
Martużewa.
14 • Polak na Łotwie •

Jesienią 2017 r. roku z dyneburskim
oddziałem ZPŁ skontaktowała
się Anna Egliena, prezes zarządu
fundacji pamięci Bronisławy
Martużewy „Rakstītāja” i zapytała,
czy Polakom znana jest melodia
pewnej łatgalskiej piosenki. Ci bez
trudu rozpoznali dźwięki utworu
„Góralu, czy ci nie żal”, którego
słowa napisał w drugiej połowie
XIX wieku Michał Bałucki, a
melodię skomponował Władysław
Żeleński czy też Michał Świerzyński.
Anna Egliena była zaskoczona,

kiedy otrzymała te informacje i
opowiedziała, że piosenkę Latvīt,
vai nava tev žāl..., która znana jest
także jako Broleit czyli „Bracie”
na początku dwudziestego wieku
śpiewali Łatgalczycy. Autorką
zaadaptowanego
tekstu
jest
nieznana Polka, Bene Barkan, a
tekst został po raz pierwszy wydany
w postaci wiersza w 1910 r. pod
tytułem „Łotyszu, czy ci nie żal…”.
W 1914 roku znalazł się w tomiku
poezji „Kūkle” wydanym w Rezekne
i ułożonym przez Antona Skrindę.

Piosenka ta miała wielkie znaczenie
dla poetki Bronisławy Martużewej,
dlatego członkowie fundacji pamięci
poetki postanowili zorganizować
poświęconą jej imprezę.
Uroczyste
i
sentymentalne
spotkanie odbyło się 17 lutego
w rzymskokatolickim kościele
św. Anny w Bērzpils w powiecie
balwskim. Zgromadzili się tutaj
znajomi i przyjaciele poetki,
duchowieństwo,
mieszkańcy
miejscowości i goście. Bronisława
Martużewa urodziła się w 1924 r., a
zmarła w 2012, zostawiając po sobie
ogromną ilość wierszy i wspomnień,
myśli i ponadczasowych idei.
Imprezę zainaugurowała msza
święta w intencji poetki i jej rodziny
celebrowana przez księży: Oļģertsa
Misjūnsa, proboszcza parafii w
Bērži, Rihardsa Rasnacisa i Mārisa
Ozoliņša (którzy przez wiele
lat pracowali w Lubanie i często
odwiedzali Bronisławę Matrużewą
w domu, gdzie mieszkała razem
z siostrą Magdaleną) oraz Mārisa
Laureckisa z Drycanów. Muzyczną
oprawę nabożeństwa zapewnił
drycański zespół pieśni religijnej
ALMUS pod wodzą Janisa
Trūpsa, który znakomicie dopełnił
majestatyczne brzmienie organów.
Po mszy wszystkich obecnych
przywitał proboszcz Oļģerts
Misjūns, który podzielił się swoimi
wspomnieniami o Bronisławie

Martużewej,
opowiadając
o
tym, jak ważna dla niej była
wiara, jaką wspaniałą osobą była
i jak potrafiła zarazić wszystkich
dookoła swoją niespożytą energią.
Ksiądz przeczytał także urywek
z jej pamiętnika. Następnie kilka
piosenek do tekstów poetki
zaśpiewał zespół ALMUS.
Fragmenty z pamiętnika Bronisławy
Martużewej czytali także ksiądz
Māris Ozoliņš i Anna Egliena.
Wspomnienia te były przeplatane
piękną muzyką w wykonaniu
m.in. zespołu wokalnego kościoła
katolickiego w Lubanie pod
kierownictwem Inary Malniece.
Teksty piosenek w lekkiej oprawie
muzycznej przenosiły słuchaczy
bliżej Boga i przyrody. Ważnym
tematem w twórczości Martużewej
okazało się miłosierdzie.
Anna Egliena opowiedziała,
że ojciec poetki często śpiewał
piosenkę Latvīt, vai nava tev žāl....
Za czasów pierwszej Łotwy na
dźwięk jej melodii wszyscy wstawali,
a mężczyźni nawet zdejmowali
czapki. Następnie widzowie mogli
zobaczyć film, na którym została
utrwalone wykonanie utworu przez
samą Bronisławę Martużewą i drugi
z papieżem Janem Pawłem II, który
Góralu, czy ci nie żal… śpiewał
wraz z wiernymi podczas jednej ze
swych wizyt w Polsce. Kolejnym
elementem imprezy było wykonanie

oryginału, czyli polskiej wersji
pieśni. Dla zebranej w kościele św.
Anny publiczności zaśpiewał ją
Stanisław Jakowenko, kierownik
zespołu „Barwy Daugawy” Centrum
Kultury Polskiej w Daugavpils.
Przedostatnim punktem programu
było przemówienie znanego
łotewskiego muzyka Andrisa
Baltacisa, solisty zespołu Baltie
Lāči czyli „białe niedźwiedzie”. W
2009 r. piosenki Latvīt, vai nava tev
žāl... uczyła go sama Bronisława
Martużewa, której zależało, żeby
ten nadal aktualny utwór przetrwał
i został przekazany młodszemu
pokoleniu, którego losem wciąż
często bywa wyjazd z rodzinnych
stron w poszukiwaniu lepszego
życia. Na końcu Andris Baltacis
wspólnie z solistami grupy „Jubilāri”
wykonał sentymentalną i znaną
piosenkę Latvīt, vai nava tev žāl...
Anna Egliena podziękowała m.in.
działaczom ZPŁ, którzy pomogli
w zidentyfikowaniu piosenki
i zaangażowali się w imprezę.
Zebrane w jej trakcie fundusze
– 435 EUR zostaną przekazane
na rzecz fundacji Bronisławy
Martużewej i przeznaczone na
ukończenie projektu „Spichlerz
poezji Bronisławy Martużewej”,
który powstaje w okolicy.
Krystyna Kunicka
•
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POLACY ZA WOLNOŚĆ
ŁOTWY...
(chronologia wydarzeń)
18 sierpnia 1988 r. odbyło się spotkanie
organizacyjne iniciatywnej grupy Polaków
z Dyneburga z porządkiem dziennym
„Organizacija ośrodka Polaków miasta
Daugavpils”. Grupa składała się z 11 osób.
Organizatorką była Albina Czibele. Na tym
spotkaniu została przyjęta nazwę ośrodka –
„Promień”. Prezesem został wybrany Henryk
Swirkowski a jego zastępcą Albina Czibele
oraz zarząd – Lidia Łapińska, Halina Bakalar
– Czumaczenko i inni. Postanowiono: prosić
Daugavpilski Wydział Kultury przy Komitecie
Wykonawczym o zarejestrowanie polskiego
ośrodka „Promień” w celu jego dalszego istnienia jako „Kulturalno – oświatowy ośrodek
Polaków „Promień”. W tym okresie w Rydze
niezależnie od Daugavpils zostało stworzone
przez Itę Kozakiewicz Ryskie stowarzyszenie
Polaków.
Pierwszy prezes Ośrodka „Promień” Henryk
Swirkowski
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Daugavpilskim Narodowego Frontu Daugavpils w sprawie zmiany nazwy
Łotwy za pośrednictwem swoich ulicy Tiereszkowej na historyczną
– Warszawską, co wychodziło
działaczy, członków „Promienia”.
poza
granice
deklarowanych
Tymi działaczami zostali członkowie działań „Promienia”. Udało się to
„Promienia” – Jan Jachimowicz, Piotr nie odrazu. Ze słów prezesa H.
Ławruczenok, Hieronim Raubiszko, Swirkowskiego, nieoficialnie (z
Wacław Ragiel i Longin Garkul, żartem czy na serio) ostrzegł głowę
którzy weszli do grup Narodowego Komitetu Wykonawczego, że w
Frontu Łotwy w miejscach swojej razie niezmienienia nazwy ulicy
pracy.
Warszawskiej, „Promień” zastrzega
Jedna
z
najbardziej sobie prawo zwrócić się bezpośrednio
aktywnych
grup
została do Walentyny Tiereszkowej z prośbą
zorganizowana w daugavpilskim o pomóc w tej sprawie.
Zakładzie Naprawy Lokomotyw.
Organizatorem grupy był inżynier
Jāzeps Matejs. Prezesem tej grupy
NFŁ został wybrany Aivars Staris
(pracownik), zastępcą został Piotr
Ławruczenok (naczelnik oddziału,
członek „Promienia”), sekretarką
została Irina Pugowka (inżynier).

Członek Zarządu Halina Bakalar-Czumaczenko,
wiceprezes Albina Czibele

Pod
koniec
lat
osiemdziesiątych w ZSRR (Łotwa
była jeszcze częścią Związku
Radzieckiego) partia komunistyczna
w rozpaczy została zmuszona do
poszukiwania wyjścia z głębokiego
kryzysu, obejmującego cały kraj.
Ogromny, negatywny wpływ na
sytuację gospodarczą w kraju miały
wojna w Afganistanie i ostry spadek
cen ropy naftowej. W tej sytuacji,
partia postanowiła zorganizować
bezprecedensowe
reformy
w
polityce i gospodarce, nazywając
je «Перестройка». Tę sytuację
wykorzystali jako pierwsi Łotysze,
Litwini i Estończycy, mając na celu
przywrócenie swojej niezależności.
Na czele walki o niepodległość
byli na Łotwie – „Narodowy Front
Łotwy”, na Litwie – „Sajudis”, w
Estonii – „Narodowy Front Estonii”.

Sekretarz „Promienia”
Lidia-Lucja Łapińska

sobie realne zagrożenie – utratę
monopolu na władzę w kraju. W tej
sytuacji, dla partii komunistycznej
było ważne, aby przejąć iniciatywę
w sprawie wpływu na aktywną i
organizowaną Polonię, która w
Daugavpils miała równą liczbę
ludności z ludnością łotewską.
Dlatego, dla Polaków Dyneburga
nie było żadnych biurokratycznych
przeszkód w organizowaniu i
rejestracji polskiego stowarzyszenia
„Promień”, a także polskiego
przedszkola i polskiej szkoły. Ponad
to, otrzymywano pomoc.

Głównym
warunkiem
współpracy z władzą miasta po
uznaniu
prezesa
„Promienia”
H. Swirkowskiego była odmowa
współpracy z NFŁ. Dlatego, musiał
on powstrzymać się od jawnych
oświadczeń na rzecz współpracy
Wraz z pojawieniem się z NFŁ, jak również krytyki rządu
organizacji
politycznej
NFŁ, komunistycznego.
komunistyczna partia uświadomiła
18 •
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Na Łotwie rok 1988
zapisał się nie tylko zwiększeniem
aktywności narodowo-kulturalnej
mieszkańców,
ale
również
aktywnością polityczną. W tym
samym czasie, w sali koncertowej
szkoły muzycznej (koledż) miasta
Daugavpils odbyło się spotkanie
organizacyjne
Daugavpilskiego
Oddziału Narodowego Frontu
Łotwy, kierowane przez ówczesnego
dyrektora teatru Janisa Żugovsa.
Zostali wybrani delegaci miasta
Daugawpils na pierwszy zjazd
Narodowego Frontu Łotwy. W tym,
część delegatów stanowili Polacy.
Jeszcze
na
samym
początku działalności, w zarządzie
„Promienia” rozpoczęły się dyskusje
o współpracy z Narodowym
Frontem Łotwy. 11.09.1988 r.
zdecydowano, że oficialnie zarząd
nie będzie deklarować swego udziału
w Narodowym Froncie Łotwy, lecz
będzie współpracował z oddziałem

Wkrótce, władze miasta
postanowiły przemianowanie ulicy
Tiereszkowej na ulicę Warszawską.
Do tego trzeba dodać, że jeszcze 4
listopada 1988 r. zarząd „Promień”
zadeklarował swoje stanowisko
w sprawie polityki językowej:
”Ośrodek uznaje za słuszne –
uznanie w Republice Łotewskiej
(wtedy jeszcze radzieckiej) języka
łotewskiego za język państwowy, a
polskie społeczeństwo będzie starało
się w tym pomagać”.

Pomimo faktu, że „Promień”
został zarejstrowany jako kulturalnooświatowy ośrodek Polaków, czym
z powodzeniem zajmował się od
chwili reaktywacji, to już 23 lutego
1989 r. na posiedzeniu zarządu, po
Uczestnictwo w działalności
raz pierwszy, zdecydowano zwrócić DO NFŁ nie było dobrze
się do Komitetu Wykonawczego widziane i spotkało się z mocnym

przeciwdziałaniem
ze
strony
komitetu komunistycznej partii,
w szczególności na poziomie
podstawowej organizacji. Wskazuje
na to jeden przykład przeciwstawiania
grupie DO NFŁ daugavpilskiego
zakładu naprawy lokomotyw z
partkomem komunistycznej partii
tego zakładu. 25 października
1988 r. odbyła się sprawozdawczowyborcza partyjna konferencja
daugavpilskiego Zakładu Naprawy
Lokomotyw, na której w trakcie
dyskusji
wystąpił
naczelnik
oddziału oraz członek „Promienia”,
zastępca
przewodniczącego
zakładowej grupy DO NFŁ - Piotr
Ławruczenok. Ponieważ problemy
produkcyjne oddziału zakładu
zostały sprawnie rozwiązane, on
nieoczekiwanie dla wszystkich
wystąpił ze sprawozdaniem o pracy
zakładowej grupy DO NFŁ. To był
szok dla komitetu partii i biorącego
udział w konferencji pierwszego
sekretarza partii miasta Daugavpils.
Piotr Ławruczenok opowiedział o
celach i zadaniach nowej orgnizacji,
o ilości, o składzie pochodzenia
narodowego i społecznego. Ponadto
wezwał do współpracy z NFŁ

Zarząd „Promienia”, od lewej: Tadeusz Ketler, Danuta Masalska, Romuald Zygmund, Henryk Swirkowski,
Albina Czibele.
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x

Piotr Ławruczenok (zdjęcie 2017 r.)

Uroczystość wyświęcenia flagi

wszystkich zebranych na sali. Na Miesięczne planowe wykonania
reakcję partyjnego komitetu na zadań oddziału bieżącego roku;
przemówienie P. Lawruczenoka nie 2) rozkaz Ministerstwa kolei o
trzeba było długo czekać.
przyznaniu
premii
pieniężnej
P.Ławruczenoku,
za
wybitne
Niemal natychmiast po osiągnięcia w zarządzaniu oddziału
świętach październikowych (7-8 za bieżący okres; 3) gazeta fabryczna
listopada)
naczelnik
oddzialu «Локомотив», w której kierownik
P.Ławruczenok został wezwany do zakładu sam pozytywnie ocenia pracę
kierownika zakładu. W codziennym P. Ławruczenoka: „...nie będziemy
życiu zakładu jest to powszechną dzisiaj
wychwalać
naczelnika
sprawą, gdyby nie jedna rzecz... oddziału
P.
Ławruczenoka,...,
Otwierając drzwi gabinetu, P. praktyka wskazuje: kiedy dobrze
Ławruczenok zobaczył aktywistów pracuje głowa, mniej pracy mają
partii komunistycznej zakładu. nogi, ręce i język”.
Od razu było jasne, że nie będzie
rozmowy
o
przedsiębiorstwie.
P.
Ławruczenok
Zaczęło się wszystko z wymyślonych podsumował: ”Z tego wynika, że
pretensji. Nie trwało to długo, głos moje zwolnienie z zakładu jest jeszcze
zabrał kierownik zakładu i surowo jedną z ostatnich politycznych
powiedział: „Naczelnik oddziału represji Komunistycznej Partii
P. Ławruczenok jest zwolniony z wobec inaczej myślących, a w tym
pełnienia obowiązków i zostaje przypadku, przeciwko mnie. Z tego
skierowany do służby kadrowej powodu ja będę apelował do sądu.”
w celu dokonania formalności
Naczelnik zakładu słuchał
zwolnienia.” Usłyszana decyzja
wprawiła go w stan szoku, jednak uważnie i doskonale rozumiał
P.Ł. wstał i milcząc poszedł na wymienione powyżej działania.
miejsce pracy. Potem, opanował sobą Czasy były już inne: «перестройка»,
i zdecydował, że tak łatwo nie podda jawność, demokracja… Rozkaz o
się. Jeśli opuści zakład po cichu, to zwolnieniu został odwołany, jednak
będzie pretekst dla komunistów do stanowisko naczelnika zajmowała
rozprawy z pozostałymi członkami już inna osoba. Paradoksem było
NFŁ,
pracownikami
zakładu. to, że po anulowaniu postanowienia
Następnego dnia P.Ławruczenok o zwolnieniu, P. Ławruczenok
pojawił się u naczelnika zakładu zastrzegł sobie prawo do stanowiska
i złożył mu trzy dokumenty: 1) i wynagrodzenia, faktycznie nie
20 •

Polak na

Łotwie •

Procesja, ul.Ryska w Dyneburgu

pracując aż do 17.12.88 r., gdy za
jego zgodą został przkierowany
na stanowisko kierownika biura
produkcji cześci zamiennych.
Tak więc komitetowi partii
komunistycznej zakładu udało
się częściowo zrealizować swoje
plany – ogrodzić liczną grupę
pracowników (ponad 160 osób)
odziału od bezpośredniego wpływu
politycznego NFŁ. Z drugiej strony
została zachowana grupa NFŁ,
a jej aktywność wzrosła. Po tym
wydarzeniu walka przeniosła się
do środków masowego przekazu
– na strony gazet lokalnych
«Локомотив», «Красное знамя»,
«Советская молодежь».
Na początku 1989 r. do
zarządu DO NFŁ weszli członkowie
„Promienia”
P.Ławruczenok,
Jan Jahimowicz i Hieronim
Raubiszko. Prezesem zarządu był
Erik Didrihsons. Biuro DO NFŁ
znajdowało się pod adresem ul.
Padomju (teraźniejsza Ģimnāzijas)
28 – 2.
Ważnym wydarzeniem dla
Dyneburga zostało wywieszenie na
budynku Instytutu Pedagogicznego
(DU)
symbolu
łotewskiej
państwowości
czerwono-białoczerwonej flagi. Stało sie to 11 lutego
1989 r. Przy dużym zgromadzeniu

Wynos flagi z kościoła
Kościół pw. Św.Piotra w Okowach

Flaga łotewska przy wejściu
do Instytutu Pedagogicznego

ludzi w kościele św. Piotra została
poświęcona flaga. Miejsca dla
wszystkich
nie
wystarczało.
Parafianie kościoła katolickiego
stanowili
Łotysze i Polacy.
Rozwinięta flaga została uroczyście
przeniesiona z kościoła do Instytutu
Pedagogicznego.
Po raz pierwszy, po czasach
radzieckich, flaga została uroczyście
i na zawsze podniesiona nad
miasem Daugavpils. Oficialnie, w
Dyneburgu nad wejściem do Rady
Miejskiej i Komitetu Wykonawczego
flaga została wywieszona tylko 27
lutego 1990 r.
1 marca 1990 r. czasopismo
«Красное знамя» opublikowało
zawiadomienie o stanie Flagi, Hymnu

x

W pierwszym rzędzie – delegaci z Daugavpils

i Herbu Republiki Łotewskiej.
To
wydarzenie
zostało
poprzedzone
zwołaniem
studentów i pracowników instytutu
Pedagogicznego (okolo dwustu
podpisów) w otwartym liście do
mieszkanców miasta poprzez lokalne
czasopismo «Красное знамя»
jeszcze 24.11.1988 r., w którym
było powiedziane: „Niedawno flaga
została wywieszona na zawsze w
mieście Cesis, a 11 listopada wzbiła
się nad wieżą Ryskiego zamku. My
wzywamy do rady m. Daugavpils
do wsparcia iniciatywy społecznej i
pozwolenia podniesienia czerwonobiało-czerwonej flagi nad budynkiem
centralnego Domu Kultury”.
7 października 1989 r. w

Rydze, w Sali Domu Kongresów
rozpoczął pracę II zjazd NFŁ.
Daugavpilski
Oddziału
NFŁ
reprezentowali delegaci, wśród
których byli członkowie „Promienia”
– P. Ławruczenok i Jan Jachimowicz.
Delegacja DO NFŁ usiadła w
pierwszym rzędzie przed prezydium.
W prezydium, pomiędzy innymi,
była prezes polskiego stowarzyszenia
z Rygi, członek rady NFŁ – Ita
Kozakiewicz.
Praca kongresu została
zaplanowana na dwa dni. Jednak,
zjazd postanowił pracować bez
przerwy, aż do pełnej realizacji
programu. Wobec tego praca zjazdu
została trwała aż do głębokiej nocy,
już 08.10.1989 r. Podsumowując
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wyniki pracy Zjazdu, zostali wybrani do komisji
(redakcyjna, lecznicza...), które rozpoczeły swoją pracę.
Uczęstnicy Zjazdu późną nocą nie mieli noclegu, dlatego
każdy wybrał sobie miejsce dla odpoczynku - ktoś na
sali, a ktoś w holu. Nie spali tylko forografowie. Zaraz
po zakończeniu zjazdu, bardzo szybko, opublikowano
i rozdano delegatom świeżą gazetę „Atmoda Nr 46” a
po tygodniu Nr 47. Czasopismo wyraźnie pokazało
przebieg intensywnej pracy zjazdu i odpoczynek
delegatów. Należy zauważyć, że fotoreporter i redaktor
gazety mieli dobre poczucie humoru. W holu domu
Kongresów stał ogromny pomnik Lenina, a pod nim
wolne krzesła. Na jednym z nich drzemał zmęczony
delegat zjazdu. Możliwie, fotograf widział w tym
podobieństwo do postaci z pomnika lub przypomniał
sobie wiersz radzieckiego poeta W. Majakowskiego: „Я
себя под Ленином чищу, чтобы плыть в революцию
дальше…”. Tym delegatem był Piotr Ławruczenok.
Na zakończeniu Zjazdu delegaci, stojąc na baczność,
chórem zaśpiewali przyszły hymn Łotwy „Dievs svēti
Latviju”. Następnie, wszyscy delegaci ruszyli od Domu
Kongresów do pomnika „Wolności” i złożyli kwiaty.

Zjazd ZPŁ, od lewej: P.Ławruczenok, W Antonowa,
R.Zygmund, W.Hryniewicz, G.Chrzczanowicz

listy DO NFŁ: Leongin Garkul, Hieronim Raubiszko,
Józef Raubiszko, Jan Jahimowicz, Piotr Ławruczenok,
Zygmund Pawłowicz, Czesława Salcewicz. Wybory
odbyły 10 grudnia 1989 r., natomiast powtórne
głosowanie – 28 stycznia 1990 r.
02 grudnia 1989 r. odbyło się sprawozdawczo
– wyborcze zebranie stowarzyszenia „Promień”, na
którym został wybrany nowy prezes zarządu – Albina
Czibełe, również odnowiono skład zarządu, do którego
weszli aktywiści NFŁ - Piotr Ławruczenok, Hieronim
Raubiszko i Leongin Garkul.

25 października 1989 r. kierownictwo polskiego
05.01.1990 r. na posiedzeniu zarządu „Promień”
stowarzyszenia „Promień” przedstawiło własnych
P.
Ławruczenok
proponuje zgłosić do komisji
kandydatów na narodowych deputatów do Rady
Miejskiej, którzy dali zgodę kandydować poprzez wyborczych swoich przedstwicieli, a także pomyśleć o
kandydowaniu Polaków na deputatów do Najwyższej
Rady Republiki Łotewskiej. Do komisji wyborczych
weszli: Jadwiga Arcimowicz, Wacław Ragiel, Irena
Ragiel, Romuald Zygmund, Maria Korenkowska,
Mieczysław Ławruczenok, Wanda Antonowa, Teresa
Dubnicka, Leongina Kriworuczko.

miała nazwę – Związek Polaków na Łotwie „Promień”. zarejestrowany do 73 okręgu przez ZPŁ „Promień” i
Od tego momentu, zostało określone, w jakim kierunku DO NFŁ. Członkiem komisji wyborczej w tym okręgu z
ZPŁ będzie prowadzić swoją działalność, współpracując „Promienia” był Romuald Zygmund.
z NFŁ.
W czasie kampanii wyborczej Bardzo
Podczas kolejnego posiedzenia zarządu DO ostra dyskusja została rozwinięta na łamach gazet
ZPŁ „Promień” 21.01.1990 r. P. Ławruczenok zapoznał «Локомотив» i «Советская молодежь». Powtórne
obecnych z Ustawą o wyborach do Najwyższej Rady wybory odbyły się 29.04.1990 r. Jeden z punktów
Łotwy i zaproponował udział w nich. Zgodnie z Ustawą programu kandydata P. Ławruczenoka głosił:
o wyborach, kandydata może wyznaczyć nie mniej niż „Daugavpils – w składzie Łotwy”. W tamte czasy to nie
500 osób. Albina Czibełe zaproponowała poruszyć było byle jakie hasło. W rosyjsko języcznym, w drugim
sprawę 28.01.1990 r . na kolejnym koncercie-spotkaniu co dowiększości mieście na Łotwie, tkwił pomysł
Polaków w Pałacu Kultury Chemików. Tadeusz Ketler oddzieleniu miasta Daugavpils od Łotwy.
zaproponował kandydaturę Antona Marcinkiewicza –
Później, ta obawa przed separatyzmem pojawia
dyrektora szkoły Nr 16, aby zarejestrować go w 77 okręgu
wyborczym, w którym członkiem komisji wyborczej się w postanowieniu Rady Miejskiej. Rada miejska
była T. Dubnicka. Jan Jahimowicz został wyznaczony miasta Daugawpils wstąpiła w polityczny spór z
na kandydata w deputaty od DO NFŁ w 74 okręgu parlamentem republiki.
wyborczym, w którym członkiem komisji wyborczej
W związku z tym, rada demokratycznych sił
była M. Korenkowska. Wybory odbyły się 18.03.1990 r. kraju miasta Daugavpils zwróciła się ultymatycznie do
Ze względu na wyniki wyborów, w okręgach Nr 73 i Nr narodowych deputatów Rady Miejskiej Daugavpils z
75 zostały wyznaczone powtórne wybory, ponieważ w prośbą o anulowanie decyzji sesji rady w sprawie uznania
nich, żaden z kandydatów nie zdobył ponad 50% głosów nieaktywnej na terenie m. Daugawpils deklaracji
wyborców.
Najwyższej Rady Republiki Łotewskiej z dnia 4 maja
06 kwietnia 1990 r. na posiedzeniu zarządu OD 1990 roku „O przywróceniu niezależności państwowej
ZPŁ „Promień” prezes Albina Czibełe zaproponawała Republiki Łotewskiej”.

Rada demokratycznych sił osądza jako
nielegalne działania zarządu Rady Miejskiej Daugavpils,
która ignoruje wyraźnie wyrażoną wolę obywateli na
ogolnołotewskim wywiadzie 3 marta 1991 r. I w tym
ogłosiła: „W przypadku kontynuacji takiej polityki,
zastrzega sobie prawo do wezwania swoich zwolenników
do aktu nieposłuszeństwa obywateli miejskiemu
samorządu.”

14 stycznia 1990 r. w Rydze odbył się pierwszy
Zjazd Polaków na Łotwie, który został zorganizowany
przez prezesa wspólnoty polskiej w Rydze, również
członka rady NFŁ – Itę Kozakiewicz. Polskie
stowarzyszenia Łotwy zostały włączone do Związku
Polaków na Łotwie z jednolitym Statutem i Zarządem
Głównym.

Wśród pierwszych sygnatoriuszy tego odwolania
z polecenia zarządu OD ZPŁ „Promień”, została prezes
Zarządu Albina Czibełe.
DO NFŁ miał trudną misję walki o niepodległość,
suwerenność i jednolitość terytorialną Łotwy.

Do Zarządu Głównego ZPŁ weszli prezesowie
zarządów Oddziałów, prezesem ZPŁ została wybrana
Ita Kozakiewicz. Teraz polska organizacja Dyneburga

W miarę swoich możliwości, polska diaspora
miasta Daugavpils (Łotwy) wspierała i brała aktywny
udział w tej walce.
Patrząc z punktu widzenia naszych dni (2017
r.) na wydarzenia z tamtych lat, zdajesz sobie sprawę,
dwóch kandydatów od OD ZPŁ „Promień” - Ryszarda że wspólnymi wysiłkami miastu Daugawpils udało się
Stankiewicza i Piotra Ławruczenoka do nominowania zapobiec teraźniejszemu „Ukraińskiemu Donbasowi”.
na kandydatów do Najwyższej Rady w tych okręgach.
Fakty wskazane wyżej – z własnego archiwum P.
R. Stankiewicz odmawia, na korzyść P. Ławruczenoka,
Ławruczenoka
mówiąc, że go mało znają i że P. Ławruczenok jest
bardziej popularny. Konferencja NFŁ także podtrzymała
kandydaturę P. Ławruczenoka i w rezultacie został
• Polak na Łotwie • 23
Jan Jachimowicz

Zmęczony delegat Zjazdu
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Legitymacja delegata zjazdu

FOTOGRAFIA

RAFAŁA MILACHA
W RYDZE

OLIMPIADA LITERATURY I
JĘZYKA POLSKIEGO
NA ŁOTWIE
7-8 marca w Polskiej Szkole
Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze
odbyły się ogólnokrajowe eliminacje
XII Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego na Łotwie. Organizatorem
przedsięwzięcia był Podlaski Oddział
Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”
w Białymstoku. Do tegorocznej edycji
przystąpiło dziewięcioro uczniów
klas 10-12 z polskich szkół z Rezekne,
Daugavpils i Rygi.
Pisemna część olimpiady
odbyła się 7 marca. Uczestnicy
musieli wykazać się nie tylko
dobrą znajomością literatury lecz
także gramatyki oraz ortografii
polskiej. Następnego dnia uczniowie
przystąpili do części ustnej, podczas
której odpowiadali na wylosowane
pytania. Uczestników konkursu
oceniała dwuosobowa komisja w
składzie: dr Barbara Olech oraz mgr
Anna Kietlińska.

16 lutego swoją działalność
rozpoczęła pierwsza w Rydze
przestrzeń wystawiennicza dla
współczesnej fotografii – Galeria
ISSP. Zainaugurował ją wernisaż
wystawy prac polskiego artysty
fotografika Rafała Milacha pt.
„Pierwszy marsz dżentelmenów”.
W
uroczystości
uczestniczyła dyrekcja galerii i
członkinie organizacji ISSP, która
zrzesza artystów fotografików i
miłośników tej sztuki. Gośćmi
honorowymi byli chargé d’affaires
a.i. RP Łotwie Ewelina Brudnicka,
przedstawiciele
społeczności
polskiej z Rygi oraz środowisk
artystycznych z całej Łotwy.
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Rafał
Milach
jest
artystą wizualnym, fotografem,
autorem książek, podejmuje
tematy dotyczące transformacji
w dawnym bloku wschodnim.
Absolwent
Akademii
Sztuk
Pięknych w Katowicach oraz
Instytutu Twórczej Fotografii na
Uniwersytecie Śląskim w czeskiej
Opawie (obecnie wykładowca tej
uczelni) jest autorem wielokrotnie
nagradzanych książek i laureatem
wielu konkursów.
Wystawa „Pierwszy marsz
dżentelmenów” prezentuje cykl
kolaży, w której peerelowska
rzeczywistość lat 50. minionego
stulecia miesza się z pamięcią

o strajku dzieci wrzesińskich z
początku XX wieku. Historyczne
wydarzenia
związane
z
miastem Września stały się
punktem wyjścia do refleksji
na temat sytuacji protestu oraz
mechanizmów dyscyplinujących.
Projekt powstał z wykorzystaniem
archiwum
wrzesińskiego
fotografa Ryszarda Szczepaniaka
we
współpracy
z
VKKF,
Ambasadą RP na Łotwie, Krāsu
serviss, Kolekcją Wrzesińska i
Jednostką Gallery. Ważnym jego
elementem były także spotkanie
i warsztaty fotograficzne, które
Rafał Milach poprowadził w
galerii ISSP 17 lutego.

Laureatami
tegorocznej
olimpiady zostali Eduard Belnikov z
Państwowego Polskiego Gimnazjum
im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils
oraz Vladimir Kulik z Polskiej
Ogólnokształcącej Szkoły Średniej im.
Ity Kozakiewicz w Rydze. Zwycięzcy
zakwalifikowali się do centralnych
eliminacji w Polsce.
W uroczystym ogłoszeniu
wyników olimpiady uczestniczyła
kierownik Wydziału Konsularnego
Ambasady RP na Łotwie Małgorzata
Hejduk-Gromek, która wręczyła
nagrody laureatom i uczestnikom
konkursu oraz podziękowała za
zaangażowanie organizatorom oraz
opiekunom.
•
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SPOTKANIE POLSKICH
NAUCZYCIELI

Ambasada RP na Łotwie
7 marca zorganizowała doroczne
spotkanie z nauczycielami z Polski
delegowanymi
przez
Ośrodek
Rozwoju Polskiej Edukacji za
Granicą (ORPEG) do pracy w
szkołach na Łotwie.

efektywność współpracy między
nauczycielami,
Ambasadą
i
lokalnymi
środowiskami
polonijnymi. Wśród omawianych
zagadnień nie zabrakło dyskusji na
temat aktualnych uwarunkowań i
specyfiki pracy na Łotwie, a także
planowanych projektów polonijnych
Spotkanie
stanowiło w szczególności związanych z
przestrzeń do wymiany doświadczeń obchodami Stulecia Niepodległości
zawodowych oraz wypracowania Polski i Łotwy.
propozycji działań poprawiających
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Ośrodek Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą wspiera i promuje
naukę języka polskiego wśród
młodych Polaków przebywających
za granicą. W roku szkolnym
2017/2018 ORPEG skierował 15
nauczycieli do pracy w czterech
polskich szkołach mniejszościowych
działających w łotewskim systemie
oświaty publicznej – w Daugavpils,
Krasławiu, Rezekne i Rydze.

ZMAGANIA Z POLSKĄ I ŁOTEWSKĄ
PIOSENKA ESTRADOWĄ
W DAUGAVPILS
Doroczny regionalny Konkurs Polskiej i
Łotewskiej Piosenki Estradowej został zorganizowany
16 marca. W zmaganiach udział wzięło 22 wykonawców
z placówek edukacyjnych w Daugavpils i Rezekne,
w tym mali śpiewacy z Przedszkola Polskiego oraz
wychowankowie szkoły muzycznej.
Miłą niespodziankę na wstępie sprawiły
widzom członkinie zespołu wokalnego „Wonderland”.
Pięć dziewczyn o wspaniałych, dźwięcznych jak srebrne
dzwonki głosach zaśpiewało znaną łotewską piosenkę
„Saule riet” tworząc wśród słuchaczy naprawdę
czarujący i liryczny nastrój. Drugim utworem była
polska piosenka ludowa „Oj, rzeko”. Wykonawczynie
przeniosły słuchaczy jakby w daleką przeszłość, malując
w ich wyobraźni sielankową wizję czarującej łąki nad
płynącą wodą.
Następnie zaczęły się zmagania konkursowe,
które oceniało profesjonalne jury. Zasiadły w nim:
Olga Salna – wokalistka i pedagog Daugavpilskiej
Szkoły Muzycznej, Natalia Coton – aktorka Teatru
Daugavpilskiego oraz Inna Kralika – piosenkarka i
kierowniczka zespołu jazzowego. Każdy wykonawca
prezentował dwa wybrane utwory w języku polskim
i łotewskim. Jury jak zwykle miało bardzo trudne
zadanie, ponieważ wszyscy wykonawcy byli wspaniale
przygotowani oraz demonstrowali niezwykłe i często
zaskakujące umiejętności.
W grupie wiekowej od 5 do 10 lat wystąpiło
najwięcej uczestników, a wśród nich były nawet trzy
duety. III miejsce podzieliły Santa Sarule i Diana
Apeine z Daugavpils, na II miejscu znaleźli się
Markus Balodis i Agrita Fjodorowa z Rezekne, a na
I – najmłodsza i najbardziej dynamiczna wokalistka
Anastasija Gržibowska z Daugavpils. W grupie duetów
jurorki przyznały jedno trzecie miejsce Eldze Sznepste i
Witalinie Kusznere z Daugavpils.
W drugiej grupie wiekowej od 11 do 15
lat wystąpiło siedem osób. Wśród wykonywanych
utworów nie zabrakło takiej klasyki estradowej jak
„Polskie kwiaty” czy „Ja i Ty”. Wszystkie nagrody
zostały w Daugavpils. Największe brawa i I miejsce
otrzymała Kornelia Łapkowska, II miejsce wyśpiewała

sobie Wiktoria Szapkina, a III miejsce zajęła Ewelina
Kriwicka.
W trzeciej, najstarszej grupie wiekowej od 16
do 30 lat w tym roku wystartowały tylko dwie solistki.
Dziewczyny zademonstrowały naprawdę wysoki
poziom możliwości wokalnych. Jurorzy przyznali
I miejsce niesamowitej dyneburżance Angelinie
Malcewej. Drugą nagrodę zdobyła przedstawicielka
rezekneńskiego Polskiego Gimnazjum Elwita Wilka.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i
nagrody. Jurorzy zaznaczyli, że poziom uczestników jest
bardzo wyrównany, dlatego podjęcie decyzji było trudne.
Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom
i pedagogom za zaangażowanie. Do członków rodzin
skierowano wyrazy uznania za wspieranie dążeń dzieci.
Udział w konkursie to dla wszystkich
wielka przygoda oraz możliwość zdobycia nowych
doświadczeń. Wielu wykonawców na tym konkursie
zadebiutowało przed publicznością, dlatego bez
wątpienia warto kontynuować tę długą tradycję
estetycznego wychowania dzieci.
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„PUSZYSTE I KUDŁATE”

RYGA WSPOMINA
IRENĘ SENDLEROWĄ

Muzeum im. Żanisa Lipke w Rydze jest
miejscem upamiętniającym nie tylko osobę patrona,
który w czasie II wojny światowej ratował Żydów, lecz
także miejscem pokazującym nadzieję i dobroć ludzi.
Dlatego 15 marca właśnie tutaj został wyświetlony
film dokumentujący bohaterską działalność Ireny
Sedlerowej. W latach 1939-1942 była ona pracownicą
Wydziału Opieki Społecznej m. st. Warszawy i wraz ze
swymi współpracownikami uratowała z warszawskiego
getta prawie 2,5 tysiąca żydowskich dzieci.
Dyskusję i pokaz filmu otworzyła prezentacja
dyrektor muzeum im. Żanisa Lipke – Lolity Tomsone.
Odbyła się także dyskusja z udziałem gości pokazu, w
tym licznie zgromadzonych przedstawicieli społeczności
polskiej. Chargé d’affaires a.i. Ewelina Brudnicka w
swoim wystąpieniu przybliżyła postać wielkiej rodaczki,
która za swoje zasługi została wyróżniona tytułem
Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.
Sejm RP ustanowił rok 2018 rokiem Ireny
Sendlerowej na pamiątkę 10. rocznicy jej śmierci.
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W Galerii Domu Polskiego 20 marca odbył się
wernisaż prac plastycznych pod tytułem „Puszyste i
kudłate”. Autorami rysunków i aplikacji są uczniowie
dziecięcej szkoły artystycznej Saules skola, w tym
również dzieci polskiego pochodzenia. Wystawa
składała się z kilkudziesięciu dzieł małych artystów w
wieku od ośmiu do trzynastu lat.
Pedagog Karina Korotkowa opowiedziała,
że grupa zaczęła pracę po Nowym Roku – roku
psa. Dzieci malując zwierzęta najpierw studiowały
rysunek akademicki, a potem przeszły do różnych
eksperymentów.
Maluchy
uwielbiają
nowe
doświadczenia, więc nauczycielka wpadła na pomysł
zrobienia wystawy. To nie tylko wielka motywacja dla
jej uczestników, a także możliwość pokazania prac
prawdziwie utalentowanych młodych artystów.
Na otwarciu wystawy było hucznie. Witając
tłumy przybyłych dzieci, uczniowie Polskiego
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego Aivis Ligieris i
Margarita Radziwanowicz zaśpiewali wesołe piosenki.
Podziękowania dla uczestników wystawy oraz
nauczycielki w imieniu Centrum Kultury Polskiej
wręczyła kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady
RP na Łotwie Małgorzata Hejduk-Gromek.

KALEJDOSKOP

WYDARZEŃ

ZJAZD
ZPŁ 2018

Doroczny Zjazd Związku
Polaków na Łotwie zorganizowano
24 marca w Ryskiej Polskiej Szkole
Średniej im. Ity Kozakiewicz i wzięło
w nim udział około 80 delegatów z
regionalnych oddziałów organizacji.
Polacy ze wszystkich zakątków kraju
przyjechali, żeby wspólnie omówić
plany i problemy.
Konferencja zaczęła się
od odśpiewania hymnu Polski
oraz ciepłego muzycznego wstępu
w wykonaniu chóru „Polonez”.
Roboczą jej część zainaugurowało
sprawozdanie prezesa ZPŁ Ryszarda
Stankiewicza
o
działalności

Związku w 2017 r. Opowiedział on
o najważniejszych wydarzeniach i
wyzwaniach Polonii łotewskiej. W
swoim przemówieniu tradycyjnie
zaznaczył, że wiele imprez nie
mogłoby się odbyć bez wsparcia
Ambasady RP, a także fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Kierownik
Wydziału
Konsularnego
Ambasady
RP
na Łotwie Małgorzata HejdukGromek podziękowała Polakom
za prężną działalność i dodała, że
powinni oni szukać nowych form
ekspresji i oprócz tradycyjnych
imprez
zaangażować
się
w

organizację bardziej nowoczesnych
przedsięwzięć.
Następnie
sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
przedstawiła Irena Biron. W
dalszej części zjazdu wystąpili
przedstawiciele oddziałów ZPŁ
z Jełgawy, Krasławia, Jekabpilsu,
Liepaji, Rezekne i Rygi, którzy
informowali o swojej działalności
i przedstawili wnioski. W dyskusji
podjęto ważne kwestie związane
z kultywowaniem i utrzymaniem
polskości oraz szkolnictwem.
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WIELKANOCNA
AKCJA PKW NA ŁOTWIE

W ubiegłym roku przed
świętami
Bożego
Narodzenia
Wydział Konsularny Ambasady
RP na Łotwie zadbał o paczki
dla
potrzebujących
Polaków.
Kolejną niespodzianką były paczki
wielkanocne dostarczone w ramach
akcji zorganizowanej przez Polski
Kontyngent Wojskowy na Łotwie.
Akcję zbierania darów w
Polsce przygotowali żołnierze II
zmiany PKW, którzy zaangażowali
w nią wiele polskich organizacji
pozarządowych, szkoły i swoje
rodziny. Ogromnego wsparcia
udzielił również Caritas Ordynariatu
Polowego
Wojska
Polskiego.
Poza tym dary zbierane były w
macierzystych jednostkach żołnierzy
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głównie w Elblągu, Węgielsztynie
i Braniewie oraz w bazie w Adaži.
Łącznie udało się przygotować 250
paczek z produktami spożywczymi,
kosmetycznymi
i
środkami
czystości.
P o m y s ł o d a w c ą
zorganizowania
zbiórki
był
podporucznik
Kamil
Nowak.
Opowiedział on, że żołnierze na
Łotwie czują się prawie jak w domu.
Nie myśleli, że tutaj mieszka tak
wielu Polaków i że tak starannie
kultywowane są polskie tradycje.
Pan Kamil zaznaczył, że postawa
łotewskich Polaków, dla których
słowa „ojczyzna” i „kraj” nie są
pustym dźwiękiem, jest bardzo
bliska żołnierzom.

W dniach 28 i 29 marca
żołnierze pod dowództwem majora
Leszka Woźnego wraz z konsul
Małgorzatą Hejduk-Gromek i Ingą
Plociną z Wydziału Konsularnego
Ambasady RP rozwieźli paczki do
łotewskich Polaków. Podczas pobytu
w Domu Polskim w Dyneburgu
darczyńcy wysłuchali wzruszającego
minikoncertu w wykonaniu chóru
„Promień”.
Wizyty
w
domach
łotewskich Polaków dla żołnierzy
były wspaniałą lekcją patriotyzmu
i historii, a paczki wielkanocne dla
potrzebujących - dowodem pamięci
i szacunku za wkład w utrzymanie
polskości na Łotwie.

KONCERT KOLĘD RODZINY POSPIESZALSKICH
W DYNEBURGU 14 STYCZNIA 2018 R.

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

