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Szanowni Czytelnicy „Polaka na Łotwie”,
i jak tu się nie cieszyć, gdy oddajemy 
w ręce wiernych czytelników 
123 numer naszego kwartalnika –
czasopisma Związku Polaków 
na Łotwie. Ubiegły rok był bardzo
bogaty na wydarzenia: 
wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
w Dyneburgu i Rydze, odsłonięcie
pomnika Stefana Batorego, uroczystość
na cmentarzu legionistów polskich 
w Ławkiesach po rekonstrukcji,
uroczysta akademia z okazji 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę i Łotwę niepodległości. 
Bieżacy rok również będzie obfitował 
w wydarzenia kulturalne, edukacyjne,
religijne oraz historyczne.
Najważniejszym akcentem będą
oczywiście obchody setnej rocznicy
udziału Wojska Polskiego w wyzwalaniu
Łotwy z rąk bolszewików w latach 
1919-1920. O tym i nie tylko można
będzie przeczytać na łamach 
„Polaka na Łotwie”, jak również 
na związkowym portalu
www.polaknalotwie.lv. 
A teraz serdecznie zapraszamy 
do lektury nowego numeru naszego
czasopisma.

R.STANKIEWICZ
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Obchody 99. rocznicy
zwycięskiej 
Kampanii Łatgalskiej

Styczeń dla dyneburskich i łatgalskich
Polaków co roku zaczyna się od patriotycznej
lekcji historii – rocznicy operacji „Zima”
czyli połączonej ofensywy wojska polskiego 
i łotewskiego, która miała na celu 
wyzwolenie Łatgalii z rąk bolszewików.
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Operacja, która umożliwiła połączenie wszystkich
regionów Łotwy zaczęła się 3 stycznia 1920 r. 
i właśnie dlatego co roku pod betonowym Krzyżem 
na Słobódce Polacy zbierają się by uczcić wyzwolenie
miasta.

Udział w uroczystościach upamiętniających 
99. rocznicę wydarzenia w Dyneburgu i Krasławiu
wzięła Ambasador RP w Rydze Monika Michaliszyn, 
a także przedstawiciele Polskiego Kontyngentu
Wojskowego stacjonującego na Łotwie i prezes ZPŁ
Ryszard Stankiewicz.

Oddając hołd poległym i walczącym pod Krzyżem
na Słobódce w Dyneburgu oraz przy pomniku
poległych Legionistów Polskich na cmentarzu 
w Krasławiu, Pani Ambasador podkreśliła, 
iż wydarzenia sprzed prawie stu lat nadały 
ton współczesnym relacjom polsko-łotewskim, 
a zawarty w tamtym okresie sojusz 
polityczno-wojskowy ma swoją kontynuację dzisiaj. 

Hołd poległym polskim legionistom w Dyneburgu
i Krasławiu oddali również miejscowi przedstawiciele
środowisk polonijnych, a w Krasławiu na uroczystość
przybył także burmistrz miasta Gunārs Upenieks.
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Ambasador RP Monika Machaliszyn

Warta honorowa przy Krzyżu
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Festiwal Kolęd i Pastorałek w Krasławiu jest jedną z cyklicznych 
imprez Związku Polaków na Łotwie, która tradycyjnie 
inauguruje początek roku. Impreza w kościele p.w. św. Ludwika 
zaczęła się od Mszy Świętej w intencji uczestników festiwalu 
oraz wszystkich Polaków rozsianych na całym świecie 
celebrowana przez proboszcza Parafii św. Ludwika, 
księdza Edwarda Woronieckiego.

Festiwal otworzyła Pani Kierownik Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Rydze Małgorzata Hejduk-Gromek.

Uczestnicy festiwalu reprezentowali ośrodki polonijne z Rygi,
Krasławia, Dyneburga, Rzeżycy oraz Demene. Kościół św. Ludwika
wypełniły znane i lubiane utwory o tematyce bożonarodzeniowej.
Wystąpił chór z Polskiego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w
Dyneburgu pod kierownictwem Aliny Łapińskiej, a duet skrzypcowy
z Orkiestry Symfonicznej w Lipawie Zane i Janis Baltāboli
debiutował fragmentem koncertu Antoniego Vivaldiego a-moll.
Profesjonalnym występem festiwal upiększyła solistka chóru
„Polonez” z Rygi Ewa Sawczuk. Następnie podwoje kościoła
kolędami wypełnił chór pieśni sakralnej „Gloria”, zespół Pałacu
Kultury ”Noktiurn”, chór „Polonez” z Rygi pod kierownictwem
Tatiany Bieługinej, chór „Promień” z Dyneburga pod kierownictwem
Aliny Łapińskiej oraz żeński Chór „Jutrzenka” z Rezekne pod
kierownictwem Ireny Iwanowej. Festiwalową ucztę uwieńczyło
wspólne wykonanie kolęd „Cicha noc” i „Gdy się Chrystus rodzi”. 

ZPŁ zorganizował imprezę przy wsparciu Ambasady RP w Rydze
oraz zawdzięczając wsparciu duchowemu księdza Edwarda
Woroneckiego.

XIII Festiwal Kolęd i
Pastorałek w Krasławiu
XIII Festiwal Kolęd i
Pastorałek w Krasławiu
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10 stycznia na Warszawskiej odbył
się wernisaż wystawy Anity
Truskowskiej, absolwentki Gimnazjum
Polskiego im. Józefa Piłsudskiego 
w Daugavpils, która po szkole
wyjechała na studia po Polski. 
W chwili obecnej autorka wystawy 
pt. „Cienie” mieszka i pracuje w Rydze.

Otwarcie wystawy zainaugurował
występ grupy teatralnej
„Uśmiechnięta tęcza” 
pod kierownictwem Mileny Sawkinej.

Na swojej dziesiątej jubileuszowej
wystawie Anita Truskowska
przedstawiła prace wykonane 
w szczególnej technice, którą można
porównać do układania puzzli.
Zbierając mozaiki z różnych małych
przedmiotów, które pełnią 
rolę puzzli, autorka dała swobodę
swojej wyobraźni i pozwoliła 
licznym figurom zamienić 
się w cienie lub sylwetki.  W pracach
Anity można było rozpoznać takie

przedmioty jak: nożyczki, figurki
szachowe, monety, pędzle, flamastry,
flakony do perfum. 
Autorka wystawy uważa, że w świecie
współczesnym stosunek 
do przedmiotów codziennego użytku
nie jest tak pieszczotliwy, 
jaki był wcześniej. 
W związku z tym, jej technika
przedłuża życie rzeczom i napełnia 
je nowym sensem. 

Pierwsza 
wystawa 
w Galerii Domu 
Polskiego 
w 2019 r.
przedstawiła
widzom
niezwykły świat
mozaik 
i pokazała, 
że do stworzenia
dzieła sztuki
wykorzystać
można dosłownie
wszystko, 
nawet 
przedmioty
użytku 
codziennego.

Anita Truskowska – artystka
tworząca ze wszystkiego
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Już drugi rok na Łotwę w ramach swojego świątecznego 
tournée przyjeżdża rodzina Pospieszalskich z Polski. 
Trasa muzyków objęła 21 występów, z czego cztery zagranicą. 
10 stycznia na scenie ryskiej filharmonii w Wielkiej Gildii
wystąpiło kilka pokoleń dobrze znanych polskich muzyków.  

Rodzina 
Pospieszalskich 
znów na Łotwie
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Pospieszalscy to dobrzeznane nazwisko na polskiej
scenie muzycznej. Wszyscy muzycy realizują własne
projekty, komponują dla innych wykonawców, aranżują 
i tworzą orkiestracje widowisk muzycznych. Podstawę
orkiestry tworzą czterej bracia, którzy zaangażowali 
w to przedsięwzięcie członków swych niezwykle
utalentowanych rodzin. Większość muzyków gra na kilku
instrumentach muzycznych oraz śpiewa. 
Razem wychwalają Boga i tworzą niesamowitą ucztę
duchową oraz muzyczną.

Zabrzmiały tradycyjnie opracowane kolędy oraz
niezwykłe rytmy oryginalne. Widowisko zawierało
spektakularne zmiany sytuacji na scenie i bogate
aranżacje. Niespodzianką było wykonanie kolędy 
„Cicha noc” po łotewsku, wspólnie z solistką 
i dziennikarką RīgaTV24 Inesą Šuļžanoką.

Koncert został zorganizowany we współpracy 
z Ambasadą RP w Rydze, Fundacją „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” oraz Związkiem Polaków na Łotwie. 
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Muzyczną niespodziankę na święto zakochanych przygotowało
Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu – 
14 lutego odbył się koncert „Miłosnych melodii czar” 
w wykonaniu zespołu wokalnego „Barwy Daugawy”.

Walentynkowy koncert 
na Warszawskiej

Tym razem zebranych na Warszawskiej miłośników
polskiej muzyki przywitał dorosły skład zespołu 
„Barwy Daugawy” – Stanisław Jakowenko, 
Angelina Malcewa, Alina Łapińska oraz Krystyna Kunicka.
Artyści śpiewali solo, w duetach i nawet w trio. 
Zabrzmiały takie znane i lubiane polskie piosenki jak 
„Chcę Tu Zostać”, „Moje serce to jest muzyk”, 
„To Był Świat w Zupełnie Starym Stylu”, 
„Zawsze Z Toba Chciałbym Być”, czy „Dumka Na Dwa Serca”.
Słuchacze nasycili się wspaniałymi evergreenami polskimi
oraz utworami nowoczesnymi, a także naładowali 
się pozytywną energią emanującą od młodych
charyzmatycznych śpiewaków.

Koncert uwieńczył pokaz rumby, który urządzili tancerze
Kukułeczki Artur i Nelka Zubowy. Następnie wszystkie
obecne na sali kobiety z okazji Światowego Dnia Kobiet
dostały kwiaty. 
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Spotkania karnawałowe 
dla polskich dzieci w Dyneburgu

W Galerii Centrum Kultury Polskiej 8 lutego odbyło 
się otwarcie wystawy „Życie po ziemskiej wędrówce” 
pamięci fotografa Giennadija Lina, który w sierpniu 
ubiegłego roku tragicznie zmarł w wieku zaledwie 54 lat. 

Wystawę umożliwiła ścisła i długoletnia współpraca
Centrum Kultury Polskiej ze Studium Fotograficznym
„Ezerzeme-F”, które udostępniło prace utalentowanego 

i wspaniałego człowieka.
Gennadij Lin był zafascynowany
fotografią od samego dzieciństwa.
Jako nastolatkowi najbardziej podobał
się mu tajemniczy proces wywoływania zdjęć przy świetle
czerwonej lampy. Korzystał najpierw z aparatów
amatorskich, później zaś przyszedł czas na „Zenita”.
Następnie wykonywał zdjęcia aparatami cyfrowymi. 
Był członkiem Związku Łotewskich Artystów Fotografików,
aktywnie działał w miejscowym Daugavpilskim Ludowym
Studium Fotograficznym „Ezerzeme-F”. 

Przez wiele lat pracował jako projektant-grafik
komputerowy. Pracy artysty fotografika pokazują piękno 
i wieczność natury, siłę jego ojczystej ziemi, małe i duże
stworzenia, bliskich mu ludzi i portrety nieznajomych,
których uważał za swych potencjalnych przyjaciół. 
Aż do ostatniego dnia życia fotografia pozostała jego
największą pasją. 

Otwarcie wystawy Lina w Domu Polskim zgromadziło
wielu przyjaciół artysty, krewnych oraz osób
zainteresowanych. Każdy dzielił się swoimi
wspomnieniami, szczególnymi i ciepłymi, związanym 
z bliskim mu człowiekiem, który kochał życie i fotografię.

Giennadij Lin 
żyje w swoich zdjęciach

W połowie stycznia odbyły się aż cztery spotkania karnawałowe
dla przedszkolaków oraz uczniów klas początkowych z polskiej 
szkoły zorganizowane przez Centrum Kultury Polskiej.

Karnawał to czas hucznej zabawy, dlatego Centrum Kultury Polskiej
zorganizowało dla małych Polaków Dyneburga wesołe imprezy. Przez
dwa dni bale maskowe odbywały się w Domu Polskim oraz Przedszkolu
Polskim. Zabawę dla maluchów prowadziła młodzież z grupy teatralnej
„Uśmiechnięta tęcza” pod kierownictwem Mileny Sawkinej. Krasnoludki,
lalki, listonosz i nawet renifer zapewnili dzieciom wspaniałą zabawę.
Animatorzy urozmaicili bal ciekawymi pomysłowymi grami, konkursami
i tańcami przy dźwiękach skocznej polskiej muzyki. 

Wszystkim atrakcjom przyglądały się rozweselone i zachwycone
zaangażowaniem wychowanków nauczycielki. Na imprezach w
niezwykle pomysłowych strojach pojawiły się księżniczki, zwierzątka,
superbohaterowie oraz inne barwne postacie. Dzieci miały możliwość
zaprezentować swoje stroje przechadzając się jak na prawdziwym
pokazie mody.   Uczestnicy karnawałów otrzymali słodkie prezenty od
św. Mikołaja i moc pozytywnych emocji. 
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Z dwudniową
wizytą oficjalną
13 i 14 lutego 
na Łotwie 
gościła 
Minister 
Edukacji 
Narodowej 
Pani 
Anna 
Zalewska. 
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Minister 
Edukacji Narodowej
RP z wizytą na Łotwie

W pierwszy dzień wizyty Minister Zalewska spotkała
się z uczniami, nauczycielami oraz kadrą pedagogiczną
Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego
w Daugavpils, a także z dyrektorami polskich placówek
edukacyjnych na Łotwie i nauczycielami z Polski
kierowanymi na Łotwę przez Ośrodek Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą.

Wieczorem Minister odwiedziła Centrum Kultury
Polskiej w Daugavpils. Młodzież z Zespołu Tańca
Ludowego „Kukułeczka” przywitała gości wesołą

piosenką ludową i zaprezentowała fragment
przedstawienia „Zapusty”. Dyrektor CKP Żanna
Stankiewicz opowiedziała o codziennej działalności
Centrum, które organizuje konkursy, występy, koncerty, 
recytacje i festiwale, i których osią jest polski język,
kultura i tradycja.

Drugi dzień wizyty Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska zaczęła od uroczystego złożenia
kwiatów pod Krzyżem na Słobódce, upamiętniającym
polskich legionistów poległych w Kampanii Łatgalskiej. 

Minister Anna Zalewska, Krystyna Kunicka, 
Ambasador RP Monika Michaliszyn, Minister Ilga Szuplińska.
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W towarzystwie mera Dyneburga Andrejsa
Elksniņša oddała hołd zasłużonym dla Łotwy
Polakom. 

Następnie szefowa MEN razem z merem
miasta zwiedziła remontowany budynek
Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego przy 
ulicy Marijas 1. Prowadzący prace oraz 
mer Andrejs Elksniņš zapewnili, że prace
przebiegają bardzo szybko 

i najprawdopodobniej zostaną zakończone
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

Kolejnym punktem wizyty Minister Edukacji
Narodowej Anny Zalewskiej był Krasław. Polska
minister edukacji spotkała się z Minister Oświaty 
i Nauki Republiki Łotewskiej Ilgą Šuplinską. 
Razem zwiedziły Polską Szkołę Podstawową 
im. Hrabiów Platerów, 
a na lunchu biznesowym omówiły wezwania
związane ze zwiększeniem atrakcyjności polskiej
szkoły, sytuację w dziedzinie edukacji w Polsce 
i na Łotwie oraz światowe tendencje rozwoju
edukacji. Następnie odbyło się robocze spotkanie
trójstronne z merem Krasławia Gunārsem
Upenieksem i konferencja prasowa. 

Konferencja prasowa

14

Minister Anna Zalewska dokonuje wpisu do Księgi Pamięci 
w Domu Polskim w Dyneburgu
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Na konferencji prasowej mer Upenieks zadeklarował,
że samorząd nie miał i nie ma zamiaru likwidować
szkołę polską i bardzo się cieszy, że polska strona 
się mocno angażuje w rozwój szkoły. Minister Zalewska
zapewniła, że wkrótce zostanie przygotowana
propozycja rewitalizacji szkoły, z zastosowaniem
rozwiązań, które sprawdziły się w Polsce. 

Minister Šuplinska podkreśliła, że zamykanie małych
szkół nie jest dobrym rozwiązaniem dla kraju, ponieważ

doprowadzi to do wymierania małych miejscowości.
Podziękowała Polskiemu rządowi za wspieranie polskich
placówek edukacyjnych poza granicami kraju.

Po konferencji prasowej goście udali się na spotkanie
z dyrekcją, nauczycielami i uczniami Szkoły Polskiej 
w Krasławiu oraz przedstawicielami krasławskiego
oddziału Związku Polaków na Łotwie, na krótkim
spotkaniu zabrzmiały hymny obu państw oraz
dźwięczne głosy krasławskich „Kropelek”. 

Na zakończenie wizyty delegacja złożyła kwiaty 
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ZTL „Kukułeczka” prezentuje swój dorobek artystyczny

Zapusty w wykonaniu Zespołu „Kukułeczka”
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Zapusty to okres hucznych zabaw trwający od Nowego Roku 
aż do Środy Popielcowej, rozpoczynającej okres 
Wielkiego Postu. W tym roku najokazalsza impreza
karnawałowa odbyła się w Krasławiu. 
23 lutego w odnowionym budynku stajni we dworze hrabiów
Platerów odbyły się ogólnołotewskie  polskie Zapusty. 
Przybyli na nie Polacy z całej Łotwy m.in. z Jełgawy, Rygi,
Tukums, Jakubowa, Rzeżycy czy Dyneburga.

Krasław – 
zapustna stolica
łotewskich Polaków



Wsparcie finansowe imprezy zapewniła Ambasada Rzeczypospolitej
Polskiej w Rydze, a spółorganizatorami byli: Urząd Miasta Krasław, Muzeum
Historii i Sztuki w Krasławiu, Polska Szkoła Podstawowa im. hr. Platerów w
Krasławiu, IV zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie,
Związek Polaków na Łotwie oraz Dyneburskie Centrum Kultury Polskiej.                                                                                             

Zapusty zaczęły się od przemówień szanownych gości, którzy zaszczycili
swą obecnością dawne gniazdo rodowe hrabiów Platerów. Zebranych gości
przywitała Ambasador RP w Rydze Monika Michaliszyn, dyrektor Muzeum
Historii i Sztuki w Krasławiu Voldemārs Gekiss, dowódca IV zmiany PKW 
na Łotwie major Robert Chupka oraz przedstawiciel Rady Miasta Krasław 
i prezes Krasławskiego Odziału „Strumień” Związku Polaków na Łotwie 
pan Józef Dobkiewicz.

Po przemówieniach przyszła kolej na wspaniałą demonstrację tradycji
zapustnych w wykonaniu uczestników Zespołu Tańca Ludowego
„Kukułeczka” z Daugavpils pod kierownictwem Żanny Stankiewicz. 
Po sztuce zapustnej przyszedł czas na jedzenie. 
O wyżywienie gości zadbali kucharze
Polskiego Kontyngentu wojskowego
stacjonującego w Ādaži. Skosztować
można było tatara, wędliny, bigos,
pączki, chrusty i różnorodne sałatki.

Następnym punktem
artystycznym programu był
występ lokalnego polskiego
zespołu seniorów – widzowie
nasycili się śpiewem
uczestników zespołu “Strumień”
z Krasławskiego Oddziału ZPŁ.
Część artystyczną zakończył
zespół „Kropelki” z Polskiej Szkoły
Podstawowej w Krasławiu.
Dziewczynki zaśpiewały wiele
pięknych i wzruszających łotewskich
i polskich piosenek.

W trakcie całej imprezy pedagodzy 
z Polskiej Szkoły Podstawowej w Krasławiu
przygotowali dla dzieci i młodzieży warsztaty
plastyczne. Młodsi i starsi uczestnicy mogli wykonać maski
karnawałowe, kotyliony czy też papierowe laleczki. Odbyły się również
tańce. Poza tym na dworze przygotowano różne gry i zabawy
zręcznościowe, w których można było wypróbować swoją zwinność i siłę. 

Na Krasławskich zapustach zabrakło w prawdzie śniegu, ale nie
zabrakło koni. W ciągu dwóch godzin konie z pobliskiej stadniny „Klajumi”
zapewniały wspaniałą rozrywkę dzieciom i dorosłym.

Zapusty w Krasławiu
dla wszystkich uczest-

ników były niesamowitym
przeżyciem. Polacy wyrazili

nadzieję, że Zapusty 
w Krasławiu staną się

dobrą tradycją jednoczącą
ludzi i pokazującą polską

kulturę tradycyjną. 
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Moim marzeniem byłoby 
powstanie tryptyku 
Lipawa-Ryga-Dyneburg. 
Ryga ma pewne opracowania 
autorstwa 
prof. Eriksa Jekabsonsa, 
ale są to raczej szkice 
wprowadzające do badań i na 
pewno nie wyczerpują tematu. 
Dyneburg zaś jest zupełną terra 
incognita. Tamtejsi Polacy pięknie 
kultywują polskie tradycje, 
kulturę i język, zatem można 
i należy mieć 
nadzieję, że podejmą także 
wysiłek zbadania i opracowania 
polskiej historii Dyneburga. 
Byłoby to z uwagi na obszerność 
materii duże wyzwanie, 
dlatego powinna
być to jednak raczej praca 
zespołowa. Może pomóc w tym 
mogliby nauczyciele historii 
i absolwenci 
Gimnazjum Polskiego
im. Józefa Piłsudskiego 
w Dyneburgu?

W Rydze byłoby zapewne trudniej, tu
jednak polska społeczność nie dysponuje
takim kapitałem organizacyjnym jak 
w Dyneburgu. Tym niemniej oczywiście
także stolica Łotwy zasługuje na
monografię o swojej polskiej
społeczności – mówi Marek Głuszko,
germanista, historyk z zamiłowania,
pracownik polskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, autor nagrodzonej w
2019 r. nagrodą „Przeglądu Wschodniego”
książki „Polacy w Lipawie – historia
znana, nieznana, zapomniana” 
(wyd. Instytut Polonika). 

- Tomasz Otocki, „Polak na Łotwie”: 
Polscy historycy, którzy interesują się Łotwą,
zaglądają najczęściej do Inflant Polskich,
czyli do Łatgalii. Ty zainteresowałeś się
Kurlandią i jej największym miastem, czyli
Lipawą. Skąd taka ekstrawagancja?

Matek Głuszko, Warszawa:
Rzeczywiście można powiedzieć, 
że z punktu widzenia historii Polski
zajmowanie się Lipawą jest
ekstrawaganckie. Przeważa raczej pogląd,
że dzisiejsza Jełgawa, czyli dawna Mitawa,
powinna być bardziej naturalnym
tematem jako historyczna stolica Kurlandii
i Semigalii. Dla mnie Lipawa w pewnym
momencie, pod koniec lat
dziewięćdziesiątych, stała się moim
drugim miastem rodzinnym. Z Lipawy
pochodzi moja żona. Tak zaczęły się moje
przyjazdy i pobyty w Kurlandii. To, co
przybyszowi z Polski rzuca się szybko w
oczy, kiedy przyjedzie na łotewskie
wybrzeże Bałtyku, to pamięć o Gabrielu
Narutowiczu w postaci tablicy na dawnym
Gimnazjum Mikołajewskim. I to wszystko.
Później miałem okazję pracować jako
konsul w ambasadzie RP w Rydze i
zaglądać częściej do Lipawy. Tych polskich
śladów odkrywałem z czasem coraz
więcej. Konfrontując te spostrzeżenia ze
stanem wiedzy w polskiej literaturze
historycznej stwierdziłem, że stosunkowo
mało w Polsce wiemy o tych ciekawych
polskich wątkach i biografiach w historii
tego miasta. Ci ludzie odgrywali jednak
często kluczową rolę w procesach
społecznych, gospodarczych i politycznych
Lipawy drugiej połowy XIX wieku. 

– Polacy, którzy są absolwentami
studiów historycznych oraz interesują się
dziejami Rzeczypospolitej, także tymi
porozbiorowymi, będą wiedzieć o Lipawie, o
studiach Gabriela Narutowicza i jego brata
Stanisława, wybitnego litewskiego polityka,
w Gimnazjum Mikołajewskim, jednak na
tym ich wiedza się kończy. Tymczasem Ty
wspominasz w swojej książce o nazwiskach
dla Polaka „z Korony”, ale także polonusa z
Łotwy, zupełnie egzotycznych. 

– Tak, faktycznie. Jednym z bohaterów
mojej książki jest np. Jan Heydatel,
wybitny inżynier, autorytet swoich
czasów w dziedzinie hydrologii, autor
projektu rozbudowy portu w Lipawie. Był
synem francuskiego emigranta i Polki,
Marii z Korbackich. Jego ojciec, Józef
Heydatel przybył do Polski z badeńskiego
miasteczka Rottweil na pograniczu
francusko-niemieckim w 1783 r. Do
swoich podlaskich dóbr sprowadziła go
księżna Anna Jabłonowska. Heydatel
senior był lekarzem, dr nauk
przyrodniczych, absolwentem cenionego
w owym czasie w naukach medycznych
Uniwersytetu w Bonn. W Siemiatyczach
na Podlasiu założył instytut dla akuszerek
– jedną z pierwszych szkół położnych w
ówczesnej Polsce. W Siemiatyczach w
1800 r. przyszedł na świat Jan. Heydatel
miał decydujący wpływ na decyzję rządu
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carskiego o wyborze Lipawy jako tego
spośród bałtyckich portów, który
połączony zostanie linią kolejową z
centralnymi częściami Imperium
Rosyjskiego, stając się w ten sposób
„oknem na świat” dla rosyjskiego handlu,
szczególnie eksportu zboża. 

– Heydatelowie to nie jedyny przykład
„egzotycznych nazwisk” u lipawskich
Polaków. 

– Wspomnę także o rodzinie Mac-
Donaldów, szkockiego pochodzenia,
bliskiej mi także z tego powodu, że ich
polska historia zaczęła się w Zwierzyńcu
na Roztoczu – moich rodzinnych
stronach. John Mac-Donald, utalentowany
konstruktor maszyn przemysłowych,
został sprowadzony do Polski na
początku XIX w. przez Stanisława
Zamoyskiego, dla urządzenia fabryk
zakładanych w owym czasie w ordynacji
Zamoyskich. Wnuk owego Johna – Jan
Mac-Donald, przyszły inżynier, ukończył
studia matematyczne na uniwersytecie
warszawskim, a następnie wstąpił do
służby państwowej. Kontynuował naukę
w Mikołajewskiej Akademii Inżynieryjnej.
Po jej ukończeniu w 1872 r. otrzymał
stopień oficerski. Rozpoczęła się jego
błyskotliwa kariera zawodowa, której
najważniejszym etapem była budowa
portu wojennego i twierdzy w Lipawie.

Podobnie jak Heydatel, także Mac-Donald
został w dzisiejszej Lipawie w zasadzie
zapomniany. 

– Lipawa aż do 1795 r. była częścią
państwa polsko-litewskiego, jednak wtedy
tam Polaków było mało. Od kiedy możemy
mówić o napływie większej polskiej
społeczności do Lipawy?

– Dopiero od drugiej połowy XIX w.
Jeszcze statystyka z 1850 r. odnotowała
zaledwie 4 mieszkańców polskiego
pochodzenia. Sytuacja zmieniła się w
drugiej połowie XIX w. Po upadku
stłumionego przez rosyjskie wojska
powstania styczniowego w 1863 r., w
ramach carskich represji wiele polskich
rodzin – szczególnie z guberni litewskich
– zostało zesłanych w głąb Imperium. Po
odbyciu kary mieli zakaz powrotu do
rodzinnych stron, osiedlali się zatem w
sąsiadującej z litewskimi ziemiami
guberni kurlandzkiej, w tym w Lipawie.
Byli oni zapewne dla carskich władz
nadal „elementem podejrzanym” i
poddani bacznej obserwacji. W
Łotewskim Państwowym Archiwum
Historycznym zachował się zlecony przez
władze guberni spis mieszkańców Lipawy
polskiego pochodzenia z 1864 r. Dzięki
tej nadgorliwości urzędników wiemy, że
mieszkało wówczas w Lipawie 104
Polaków. To jednak była jeszcze ciągle

niewielka społeczność polska, która w
następnych dekadach za sprawą
niebywałego rozwoju gospodarczego
miasta szybko powiększała się osiągając
w 1897 r. liczbę 6 tys. mieszkańców.

– Polacy uciekali do Lipawy przed
uciskiem rusyfikacyjnym?

– Tak, bardziej liberalny duch guberni
kurlandzkiej, przynajmniej w porównaniu
z guberniami obejmującymi tereny
dawnego Wielkiego Księstwa
Litewskiego, także przyciągał Polaków.
Innych powodów szukałbym w położeniu
miasta i jego statusie portowym. Ostatnie
ćwierćwiecze to w historii Lipawy swoisty
„złoty wiek”, okres bezprecedensowego
rozwoju gospodarczego. Dla
zilustrowania tego boomu wystarczy np.
wspomnieć, że w latach 90-tych XIX w.
stacje towarowe Lipawy rozładowywały
od 300 do 500 wagonów dziennie, a w
obsłudze operacji eksportowych brało
udział ok. 50 firm handlowych.

–Uporządkujmy: ucieczka od rusyfikacji,
port lipawski, bliskość granicy litewskiej, a
także renomowana szkoła w Lipawie. 

– Szkoła, a więc szansa dla polskich
rodzin uzyskania edukacji dla dzieci w
języku innym niż rosyjski. Tu
niekoniecznie chodziło o rzekomy wysoki
poziom Gimnazjum Mikołajewskiego.
Stanisław Rechniewski, znakomity
inżynier, budowniczy mostów, wspominał,
że była to „szkoła jak szkoła”, miała
lepszych i gorszych nauczycieli, lepszych
i gorszych uczniów. Języki starożytne i
historia stały na wysokim poziomie, ale
już matematyka wykładana była tam
pobieżnie, co nie przeszkodziło zostać
Rechniewskiemu wybitnym inżynierem. 

– Czyli szkoła liczyła się bardziej ze
względu na język niemiecki. 

– A także „liberalny duch”, w tym
swobodę używania przez uczniów języka
polskiego i litewskiego. Dyrektor szkoły
Nikolai Lenstroem, Fin z pochodzenia,
zapisał się w pamięci polskich uczniów
szkoły jako człowiek bardzo przyzwoity i
tolerancyjny, sprzyjający swobodnemu
rozwojowi uczniów i pielęgnowaniu przez
nich języka ojczystego. Przymykał oczy na
to, że uczniowie mówią po polsku, że
dokształcają się w ramach kółek w języku
polskim, że prowadzą bibliotekę polską.

– Wspomnieliśmy, że w 1864 r. było 104
Polaków w Lipawie. Jeśli byśmy się
przenieśli do początków XX wieku, to jak ta
liczba wzrasta?

– W tempie, które moglibyśmy
określić „amerykańskim snem”. W krótkim
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czasie z poziomu stu czy pięciuset
Polaków osiągamy w 1897 r. 6 tys.
mieszkańców pochodzenia polskiego, co
stanowiło 9,3% ludności miasta. Na
początku XX w. ta liczba zapewne jeszcze
wzrosła, ale trudno tutaj o precyzyjne
dane, gdyż w kolejnym spisie ludności w
1911 r. liczbę Polaków i Litwinów podano
łącznie – ponad 17 tysięcy, co stanowiło
21% ogółu mieszkańców. Zatem co piąty
mieszkaniec Lipawy przed wybuchem 
I wojny światowej był Litwinem bądź
Polakiem. Jakie czynniki odegrały
kluczową rolę? Przede wszystkim
wspomniany już niespotykany rozwój
gospodarczy Lipawy, do którego
przyczyniły się inwestycje
infrastrukturalne – rozbudowa portu oraz
budowa kolei libawsko-romnieńskiej. W
realizacji obu tych inwestycji kluczową
rolę odegrali polscy inżynierowie, z kolei
kapitał dla budowy połączenia
kolejowego Lipawy z systemem dróg
żelaznych Imperium Rosyjskiego
dostarczył warszawski bankier Jan Bloch.

– Polacy pojawiają się jako robotnicy w
Lipawie, ale w dużym stopniu są
społecznością elitarną. 

– Tak, ale tylko do końca lat 70-tych
XIX w., kiedy to głównym powodem
polskiej migracji do Lipawy było
wspomniane klasyczne gimnazjum z
językiem wykładowym innym niż rosyjski.
W owym okresie liczba Polaków
utrzymywała się na poziomie kilkuset
mieszkańców (wg spisu z 1881 r.
mieszkało w Lipawie 497 Polaków). Z
czasem lipawskie gimnazjum w wyniku
postępującej rusyfikacji, która objęła

także gubernię kurlandzką straciło na
atrakcyjności i nie było już takim
magnesem dla polskich elit.  W ostatnich
dwóch dekadach XIX w. do miasta
przybywała głównie ludność wiejska
znajdując zatrudnienie w powstających
niczym przysłowiowe „grzyby po deszczu”
zakładach przemysłowych.  

– Wspomnieliśmy o Polakach i
Litwinach w Lipawie. Jednak w Twojej
książce często pojawia się motyw, że ten
podział wcale nie był taki jednoznaczny.
Ktoś raz mógł określać się jako Polak, a
innym razem jako Litwin. Czy ta tożsamość
rzeczywiście była taka płynna?

– Znaczącą część mieszkańców Lipawy
stanowili migranci z terenów dawnego
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ich
tożsamość, szczególnie wśród robotników,
faktycznie czasami bywała płynna.
Przypisując ich do jednej bądź drugiej
narodowości opierałem się na
zachowanych dokumentach archiwalnych,
wzmiankach prasowych bądź księgach
metrykalnych. Jeden przypadek wydał mi
się szczególnie interesujący: Franciszek
Sołotucho, po 1918 r. radny Lipawy z listy
polskiej. W latach trzydziestych, w okresie
lettonizacji Łotwy zarządzonej przez
Ulmanisa, pojawia się już jako Łotysz
Francis Zeltiņš. 

– W Rydze ta tożsamość polska i
litewska również musiała być płynna, skoro
czołowa polska organizacja nazywała się
„Auszra”. 

– Na wspomnienie „Auszry”
przypomina mi się litewska rodzina
Wisborów.  Proboszcz parafii św. Józefa

Jan Wisbor cieszył się w Lipawie
powszechnym szacunkiem, zarówno ze
strony Litwinów jak i Polaków. Bardzo
roztropnie starał się moderować
pojawiające się tu i ówdzie napięcia
między obu narodowościami w Lipawie.
Jego brat Kazimierz Wisbor był po 1918 r.
konsulem litewskim w Rydze. Na
początku XX w. był także członkiem
polskiej „Auszry”. Z czasem napięcia
między Polakami i Litwinami dosięgły
również ryską „Auszrę” i Wisborna znak
protestu przeciwko niechętnym Litwinom
„koroniarzom” odszedł z Towarzystwa.
Sądzę więc, że w Rydze konflikt polsko-
litewski był o wiele większy niż w
prowincjonalnej Lipawie. 

– Zanim przejdziemy do 1918 r. i
niepodległej Łotwy, jeszcze dwa pytania.
Czy wszyscy Polacy w Lipawie na początku
XX w. są katolikami, czy są wśród nich jacyś
protestanci?

– Są także rodziny wyznania
ewangelickiego, np. rodzina Czenze. Jej
rodowód jest węgierski, siedmiogrodzki,
przynajmniej po mieczu. Rodzina uległa
polonizacji. Mamy potomków tej rodziny
na liście katyńskiej. W okresie, kiedy
mieszkali w Lipawie, głowa rodziny
Wiktor Czenze, uchodził nie za Polaka, nie
za Węgra, ale za Niemca. Był też radnym z
listy niemieckiej. Ma piękny nagrobek na
cmentarzu protestanckim w Lipawie z
inskrypcją w języku polskim. Trzeba
wspomnieć także o rodzinie
Hejmowskich, której korzenie wywodzą
się z Kaszub. Senior rodu Konstanty
Hejmowski był prawnikiem, prowadził
praktykę adwokacką, przez trzy kadencje
sprawował mandat radnego.  

– Polacy-protestanci modlili się po
niemiecku, zaś katolicy w Lipawie po
polsku?

– Uchylę się od odpowiedzi, po prostu
nie wiem. Książeczki do nabożeństwa
były na pewno także po polsku, możne je
znaleźć w archiwum parafialnym. Kwestia
języka nabożeństw wyglądała pewnie
różnie w różnych okresach. Ponoć w
czasach proboszcza Edwarda Roppa
(1889-1901) nabożeństwa były
odprawiane we wszystkich językach
lipawskich katolików, tj. litewskim,
polskim, niemieckim, ale także łotewskim
i rosyjskim.

– Przed 1918 r. Polacy, mimo że to jest
Rosja carska, Polacy mają tutaj szanse być
burmistrzami i radnymi. 

– Nie było ich wielu, tym bardziej
zasługują na naszą pamięć. W pierwszym
rzędzie trzeba wspomnieć o JuliuszuBudynek Gimnazjum Mikołajewskiego w Lipawie, ok. 1910 r.
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Rechniewskim. Piękna postać. Prowadził
praktykę adwokacką, angażował się w
życie społeczne. Cieszył się tak
powszechnym szacunkiem, że w cuglach
wygrywał trzykrotnie w swojej grupie
społecznej „literatów” wybory na radnego,
to było po reformie samorządowej w
1877 r. Był wybierany w skład
pięcioosobowego zarządu miejskiego
jako jedyny nie-Niemiec, a także na
zastępcę głowy miasta. W trakcie trzeciej
kadencji zrezygnował z powodów
zdrowotnych. Wpływ na to miały losy
syna Tadeusza, który został skazany na
trzynaście lat katorgi w procesie
działaczy „pierwszego Proletariatu”. Dla
potrzeb książki udało się pozyskać
zdjęcie portretu autorstwa rosyjskiego
malarza Konstantego Makowskiego, to
prawdopodobnie jedyny zachowany
wizerunek Juliusza Rechniewskiego. 

– Przychodzi 1918 r., niepodległa
Republika Łotewska, co się zmienia w
sytuacji Polaków w Lipawie?

– Cezurą może jeszcze ważniejszą jest
1915 r. i zajęcie Kurlandii przez wojska
niemieckie. Wcześniej władze carskie
zarządzają ewakuację urzędników, a
polska elita była zatrudniona w urzędach.
Wraz ze zbliżającym się frontem ucieczka
z miasta przybrała masowych rozmiarów.
W ciągu kilku miesięcy liczba
mieszkańców Lipawy spadła z 80 do 43
tysięcy. Polacy w zdecydowanej
większości nie wracają po 1918 r., choć
niektórzy podejmują próbę, tak jak
Konstanty Hejmowski i nie odnajdują się
w nowej rzeczywistości. Odradza się
państwo polskie. Ci ludzie wyjeżdżają do
Polski. W nowej rzeczywistości język
łotewski staje się językiem urzędowym.

Polskie elity przed 1918 r. posługiwały się
językiem niemieckim i rosyjskim,
robotnicy rosyjskim. Żadna z tych grup
nie znała w zasadzie języka łotewskiego.
Po 1918 r. Polacy nie stanowią już 6-7
tysięcy mieszkańców jak przed
wybuchem wojny, ale jedynie dwa i pół
tysiąca. 

– Mimo tego Polacy uzyskują dobre
wyniki w wyborach do Sejmu Łotwy, a także
wciąż mają swojego radnego miejskiego. 

– Najlepszy wynik wyborczy w
Lipawie Polacy osiągnęli w pierwszych
wyborach samorządowych w 1919 r.,
kiedy to na listę polską przypadło 3,8 %
oddanych głosów. Później już było gorzej,
w kolejnych wyborach na listę polską w
Lipawie oddawano ok. 2% głosów. Taki
wynik dawał jeden mandat w radzie
miasta. 

– Jakie są najbardziej znane rodziny
polskie w Lipawie w niepodległej Łotwie?

– Wymienię może osoby
zaangażowane w budowę polskiego
szkolnictwa w Lipawie, np. Stefania
Spagińska-Ropp, która przez prawie cały
okres niepodległej Łotwy była
kierowniczką polskiej szkoły. Z kolei
Bronisława Olszewska kierowała drugą
polską szkołą w Lipawie. Wspomnę o
Ryszardzie Mierzwińskim, najdłużej
spośród Polaków pełniącym obowiązki
radnego w przedwojennej Lipawie. Z
zawodu był farmaceutą, prowadził aptekę
w Lipawie. Do liderów polskiej

społeczności na pewno należały rodziny
Czerniewskich, Hurtajów, Romanowskich,
Rodowiczów, Beczalisów, Supronowiczów,
Kolnickich, Sawickich.

– I tutaj dochodzimy do historii
lipawskiej fotografii. 

– Rodzina Beczalisów odegrała
ogromną rolę w powstaniu mojej książki,
dzięki nim zachowało się wiele
ciekawych zdjęć z przedwojennej Lipawy.
Leon Beczalis zawodu fotografa uczył się
w pracowni Bolesława i Janiny Tałłat-
Kiełpszów. Zachowała się bogata
spuścizna zarówno po nim, jak i po Tałłat-
Kiełpszach. Córka Leona Beczalisa, pani
Brygida Bečale udostępniła te zdjęcia na
potrzeby książki. Mamy w książce także
zbiór fotografii po Władysławie Nakasie,
kierowniku chóry katolickiego w Lipawie,
absolwencie szkoły muzycznej
Przeździeckich w litewskich Rakiszkach.
Zbiór ten rodzina przekazała do Muzeum
Lipawy, większość tych fotografii
pochodziła także z pracowni Leona
Beczalisa. 

– Kiedy wchodzą do Lipawy Sowieci w
1940 r., życie polskie zostaje skasowane.
Ale aż do 1948 r. działa szkoła polska w
Lipawie. 

– Tak, zlikwidowano co prawda polskie
organizacje, polską prasę, ale do 1948 r.
istnieją polskie szkoły w Lipawie,
Dyneburgu i w Rydze, oczywiście w
formule radzieckiej, ale jednak z jęz.
polskim jako wykładowym. W Lipawie
polska szkoła funkcjonuje przez 2 lata w
budynku szkoły przedwojennej przy ulicy

Juliusz Rechniewski, 1865 r.

Nauczyciele i uczniowie I Miejskiej Polskiej Szkoły Podstawowej.
Klasa VI, czerwiec 1922 r. W środku (w białym kapeluszu) 
siedzi dyrektor szkoły Stefania Spagińska-Ropp
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Tirgus 12, w ostatnim roku zostaje
przeniesiona do budynku szkoły łotewskiej.
Dyrektorem szkoły była Anna Ostrowska,
przedwojenna nauczycielka. W 1948 r.
szkołę zlikwidowano, pani Ostrowska zaś
wyjechała do Polski. Zamieszkała w
Trójmieście, gdzie na cmentarzu w Gdyni
znajduje się jej nagrobek z pięknym
epitafium o „długoletniej nauczycielce i
wychowawczyni młodzieży polskiej na
Łotwie”. 

– Co zostało z tradycji Polaków
lipawskich dzisiaj?

– Chciałbym, żeby zachowana została
pamięć o pokoleniach lipawskich
Polaków, o ich roli w historii miasta, temu
służyła zresztą praca nad książką. Sądzę,
że dzisiejsi Polacy w Lipawie tego
potrzebują, takiego odwołania do tej
wspaniałej przeszłości. Polacy bowiem
byli aktywni we wszystkich dziedzinach
życia społecznego Lipawy, współtworzyli
historię miasta, dzielili jego losy, wzloty i
upadki. Ta wiedza o wkładzie przodków w
rozwój miasta może wzmocnić
tożsamość, choć ta akurat jest silna, ale
dzięki książce Polacy będą mogli pokazać
swoim łotewskim sąsiadom, władzom
Lipawy, że ich przodkowie od kilku
pokoleń przyczyniali się do rozwoju
miasta. Oni mają dzisiaj pełne prawo być
z tego dumni. 

W innym wymiarze nie jesteśmy w
stanie pomóc. Na początku lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
jeszcze aktualna była kwestia utworzenia
polskiej szkoły w Lipawie, ale teraz taki

postulat nie ma racji bytu. Nie udało się
również odzyskać przedwojennego Domu
Polskiego w Lipawie. Mniejszość litewska
odzyskała swoją siedzibę mocą sejmowej
ustawy, Polacy nie. To smutne. Dziś Dom
Polski w Lipawie należy do kolei
łotewskich. Nie można jednak pominąć
faktu, że władze Lipawy generalnie
wspierają polską mniejszość w
kultywowaniu tradycji, kultury i języka.
Warto podkreślić, że inicjatywy
Stowarzyszenia Polaków w Lipawie są
przykładem nowoczesnego,

inkluzywnego podejścia do działalności
społecznej. Oni nie zamykają się w
kapsule narodowo-etnicznej, są otwarci
wobec innych narodowości Lipawy.
Unikają pułapki zamkniętego getta
etnicznego, szukają tematów wspólnych
dla szerszego kręgu. Oby udało im się
tylko zaangażować młodsze pokolenie. 

– Co jeśli chodzi o historię Polaków
lipawskich pozostaje wciąż białą plamą?

– Odpowiem inaczej: pracując przez
kilka lat nad tym tematem starałem się
dotrzeć do możliwie wielu źródeł.
Niestety, stosunkowo najskromniej udało
się to w odniesieniu do literatury
pamiętnikarskiej. A jest to zwykle źródło
znakomicie oddające ducha i atmosferę
danego okresu. Myślę, że istnieją źródła
pamiętnikarskie, do których nie dotarłem.
W tym sensie traktuję swoją pracę nad
historią Polaków w Lipawie jako jeszcze
nieskończoną.

– Czy wszystko udało się zbadać,
choćby okres sowiecki?

– Ten okres jest bardzo trudny do
uchwycenia, m.in. z uwagi na fakt, że
wszelkie formy polskiego życia
społecznego przez władze sowieckie
zostały zlikwidowane. Wprawdzie Polacy
nadal mieszkali w Lipawie, ale o
zorganizowanej działalności nie mogło być
mowy. Spotykali się na niwie towarzyskiej,
w mieszkaniach prywatnych, prowadzili
rozmowy w języku ojczystym, śpiewali
polskie piosenki. Te Polaków spotkania
odbywały się u pp. Urbaniaków,

Grono pedagogiczne Polskiej Szkoły Podstawowej w Lipawie,
pierwsza połowa lat 30-tych XX w.

Budynek Polskiej Szkoły Podstawowej przy ul.Rybnej 9.
W tym budynku szkoła mieściła się w latach 1923-1938.
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Rodowiczów, Paszkiewiczów, Beczalisów,
Poniemieckich. To była jednak prywatna
nisza. Może tutaj badania byłyby ciekawe,
ale bardziej poprzez wywiady. 
W archiwach nie spodziewałbym się
ciekawych informacji na ten temat. Tylko,
że z drugiej strony na wywiady już jest
teraz często za późno. 

– A gdy mówimy o wcześniejszym
okresie?

– Sądzę, że Gimnazjum Mikołajewskie
zasługuje na porządną monografię pod
kątem jego polskich absolwentów. Na
stupięćdziesięciolecie powstania
gimnazjum przygotowałem krótki tekst o
historii szkoły, opublikował go portal
irliepaja.lv. 

Ten temat można by zgłębić,
zachowało się kilka rocznych sprawozdań
z działalności szkoły, które są tutaj
bardzo wartościowym źródłem. Podobnie
na głębsze potraktowanie zasługują
dokonania niektórych naszych rodaków,
takich jak np. Stanisław Rechniewski,
wybitny projektant mostów, który zmarł w
zapomnieniu i biedzie, a przecież skala
jego dokonań inżynierskich jest
imponująca. Ciekawym tematem
badawczym byłby także udział lipawskich
Polaków w ruchu socjalistycznym pod
koniec XIX w. 

– Łotewska Socjaldemokratyczna Partia
Robotnicza miała przed 1934 r. polską
sekcję. 

– Tego wątku już nie zdążyłem
zbadać. O polskich socjalistach w Lipawie

z wcześniejszego okresu (ostatnie dwie
dekady XIX w.) mamy ciekawe wzmianki
we wspomnieniach Ludwika
Krzywickiego, wybitnego polskiego
socjologa. Interesujących informacji na
ten temat dostarcza także biografia
Tadeusza Rechniewskiego autorstwa
Bernarda Szapiro (Warszawa 1927).
Zatem jak widzimy, znalazłyby się jeszcze
tematy wymagające zbadania. Niestety
czas nie pracuje na naszą korzyść,
szczególnie tam, gdzie chcielibyśmy
dotrzeć do wspomnień osobistych. 

– Książka jest dwujęzyczna, jest
elegancko i pięknie wydana, ale to chyba
początek drogi do badania historii Polaków
na Łotwie. Przecież na podobne monografie
zasługują Jełgawa, Windawa, Ryga,
Dyneburg, Rzeżyca...

– Moim marzeniem byłoby powstanie
tryptyku Lipawa-Ryga-Dyneburg. Ryga
ma pewne opracowania autorstwa prof.
Ēriksa Jēkabsonsa, ale są to raczej szkice
wprowadzające do badań i na pewno nie
wyczerpują tematu. Jest także praca p.
Jadwigi Radzini o Polakach w
Mitawie/Jełgawie. Dyneburg zaś jest
zupełną terra incognita. Tamtejsi Polacy
pięknie kultywują polskie tradycje,
kulturę i język, zatem można i należy
mieć nadzieję, że podejmą także wysiłek
zbadania i opracowania polskiej historii
Dyneburga. Byłoby to z uwagi na
obszerność materii duże wyzwanie,
dlatego powinna być to jednak raczej
praca zespołowa. Może pomóc w tym
mogliby nauczyciele historii i absolwenci

gimnazjum polskiego im. Józefa
Piłsudskiego w Dyneburgu?

W Rydze byłoby zapewne trudniej, tu
jednak polska społeczność nie dysponuje
takim kapitałem organizacyjnym jak w
Dyneburgu. Tym niemniej oczywiście
także stolica Łotwy zasługuje na
monografię o swojej polskiej
społeczności. 

– Dziękuję za rozmowę. 

***
Marek Głuszko, Polacy w Lipawie –

historia znana, nieznana, zapomniana
Instytut POLONIKA, 
Warszawa 2018 
Lipawa to miasto portowe na

kurlandzkim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.
Związki Lipawy z polską historią sięgają
początku XVII w. Niestety, w polskiej
historiografii brakuje publikacji
prezentujących polskie dokonania w
dziejach lipawskich. Autor, na podstawie
własnych zbiorów i przeprowadzonych
badań, przedstawia Polaków znanych i
nieznanych, często już zapomnianych,
którzy byli związani z Lipawą. Książka jest
bogato ilustrowana materiałem
archiwalnym i napisana w języku polskim i
łotewskim. Marek Głuszko autor publikacji
Polacy w Lipawie – historia znana,
nieznana, zapomniana otrzymał nagrodę
„Przeglądu Wschodniego” w kategorii:
„Popularyzacja problematyki wschodniej”. 

Autor: Marek Głuszko 
Rok wydania: 2018 
ISBN: 978-83-66172-04-3

Budynek Konsulatu RP w Lipawie
(1922-1931).

Spotkanie przedstawicieli polskich organizacji w Lipawie 
z konsulem A.Pomianem (w środkowym rzędzie, szósty od prawej)
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Już od 2012 roku na Łotwie
rozwija się ruch 
Ambasadorów kultury Łotwy. 
Jest to program British Council, 
który jednoczy liderów wspólnot 
kulturowych.

Aktywne osoby o różnych narodowościach i
zainteresowaniach społecznych łączą się by pokazywać i
popularyzować bogatą i różnorodną kulturę Łotwy. W ciągu
tych lat odbyło się już kilka obozów szkoleniowych. W
sumie co roku organizowane się co najmniej dwa obozy i
w ten sposób Ambasadorzy Kultury Łotwy tworzą
platformę lub wspólnotę, w której obecnie jest 226 osób. 
I żeby utrzymać też więź już od kilku miesięcy prowadzone
są cykle spotkań – raz w miesiącu spotykają się u jednego
z Ambasadorów Kultury Łotwy i zapoznają się z
działalnością tej osoby. Kolejne spotkanie odbyło się
24 lutego w Domu Polskim w Daugavpils. Gości z różnych
zakątków Łotwy na Warszawskiej przyjmowały dwie
Ambasadorki Kultury Łotwy przedstawiające Polaków –

Wanda Baulina i Krystyna Kunicka. Niedzielne spotkanie
zaczęło się od kawy w kawiarence, gdzie omówiono
kwestie organizacyjne, a następnie goście udali się na salę,
gdzie zespół tańca ludowego Kukułeczka pokazał kawałek
przedstawienia o Zapustach. O historii Domu Polskiego 
i działalności daugavpilskich Polaków zebranym
opowiedziała Krystyna Kunicka. 

Kolejnym punktem programu była rozmowa 
o niematerialnym dziedzictwie kulturowym, którą
prowadził ekspert Narodowego Centrum Kultury Łotwy
Ilmārs Pumpurs. W dalszej części spotkania zadaniem
Ambasadorów Kultury Łotwy było wypracowanie
opowiadania o wartościach kulturowych Latgalii, które
mogliby przedstawić poszczególni Ambasadorzy. Nad całą
imprezą czuwała Lauma Celma, prezes organizacji
„Sadarbības platforma”, która jest nieformalnym szefem
Ambasadorów Kultury Łotwy.

W przerwie gości karmiła prawdziwa gospodyni
łotewska Wanda Baulina, proponując własnoręcznie
zrobiony żurek i bigos. Po obiedzie Krystyna Kunicka
opowiedziała zebranym o etniczności w dobie globalizacji. 

Dwudziestu Ambasadorów Kultury Łotwy opuszczało
Dom Polski z podziwem i zachwytem dla Polaków, którzy
tutaj działają na rzecz zachowania i popularyzacji
polskości.

Ambasadorzy Kultury Łotwy 
w Domu Polskim

KALEJDOSKOP
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Wiosna zawitała do Domu Polskiego 4 marca 
w postaci koncertu dyneburskiego chóru „Promień” 
pod batutą dyrygentki Aliny Łapińskiej przy 
akompaniamencie Reginy Krukowskiej. 
Goście wysłuchali koncertu p.t. „Tchnienie wiosny”.

Zawdzięczając wspaniałemu wykonaniu polskich
piosenek ludowych na sali panowała rodzinna, a zarazem
wiosenna atmosfera. Dobry humor towarzyszył nie tylko
wykonawcom, lecz również słuchaczom, którzy nagradzali
śpiew chórzystów gromkimi brawami.

Chór „Promień”, który prężnie działa już ponad 30 lat, na
ten koncert wzbogacił swój repertuar nowymi piosenkami.
W przerwach akompaniatorka Regina Krukowska grała
Lista i Chopina. W finale chór zaśpiewał z uczestnikami
zespołu wokalnego „Barwy Daugawy”. Dyrygentka chóru
Alina Łapińska, która przejęła kierownictwo zespołem po
wieloletniej i zasłużonej Pani Gertrudzie Kiewisz, nie
ukrywała satysfakcji i zadowolenia z koncertu.

Wiosenny koncert 
chóru “Promień”

Koncert poezji śpiewanej – 
prezent dla kobiet na 8 marca

Powiadają, że jeśli poezja jest muzyką duszy, to poezja
śpiewana jest swoistym rodzajem modlitwy. Walery
Jermaczenko, który od lat współpracuje z Centrum Kultury
Polskiej w Dyneburgu, tego wieczoru z gitarą w rękach modlił
się w intencji kobiet. Koncert skierowany był w szczególności
do kobiet, ale i panowie mogli znaleźć coś dla siebie. Każda
kolejna piosenka rozpalała serca słuchaczy. Nie zabrakło
poezji i wierszy w wykonaniu barda, a potem znowu
zabrzmiały utwory o miłości do kobiety, porywające
odbiorców w metaforyczną podróż przeżyć i emocji.

Muzyka w wykonaniu wspaniałego gitarzysty miała
nieprawdopodobną siłę. Śpiew zaś był w odczuciu widza,
słuchacza najwyższym stopniem ekspresji. Koncert minął jak
kilka minut, a po jego zakończeniu nie zabrakło ciepłych słów,
kwiatów i zdjęć.

Gości Domu Polskiego 8 marca mogli nasycić się poezją 
śpiewaną znanego w Dyneburgu barda i gitarzysty 
Walerego Jermaczenko.

KALEJDOSKOP
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Pierwsza wiosenna wystawa w Galerii 
Centrum Kultury Polskie zagościła 7 marca. 
Była to wystawa wychowanków Daugavpilskiej 
Szkoły Artystycznej „Saules” p.t.  „Nie zostawaj w tyle”. 

Licznie przybyłych na wystawę gości powitała
średnia grupa Zespołu Tańca Ludowego „Kukułeczka”,
która z ogromnym zapałem zatańczyła wesoły taniec
łotewski. Zaprezentowane na wystawie prace
kontynuują serię własnych interpretacji na temat
rodzinnego miasta – Daugavpils. W ubiegłym roku
podczas pleneru artystycznego uczniowie musieli
odpowiedzieć na pytanie „Co ciekawego można robić 
w Daugavpils?” – dzieci razem z nauczycielami
spacerowali ulicami i obserwowali codzienne życie
miasta. Tak powstała ekspozycja.

Wystawa zaprezentowała prace o mocnym
komponencie barwności, ekspresyjności, o charakterze
otwartym i radosnym. Głównymi bohaterami galerii były
różnorodne, wyraziste i pocieszne postacie. Kontrast 
i dynamikę wystawie nadały figurki przestrzenne –
optymistyczne postacie przedstawiające różne emocje,
jakby zapraszające do udziału w codziennych
wydarzeniach.

Imprezę swoją obecnością zaszczyciła dyrektor
Artystycznej Szkoły „Saules” Inguna Kokina, która
podziękowała pracownikom CKP, którzy umożliwiają
dzieciom oglądanie efektów swojej pracy w prawdziwej
galerii. Przeciąż uznanie jest bardzo ważne dla każdego
artysty, a szczególnie dla początkujących.

Wystawa 
“Nie zostawaj w tyle”
w Galerii 
Domu Polskiego

XIII Ogólnołotewska Olimpiada 
Literatury i Języka Polskiego

Jedenastu uczniów z Daugavpils, Rezekne i Rygi zmagało 
się z trudnymi zadaniami. Jury Olimpiady tworzyły pani dr Barbara Olech 
i pani mgr Anna Kietlińska z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia
“Wspólnota Polska”  Białymstoku. Pierwszego dnia odbył się egzamin 
ze znajomości gramatyki i leksyki języka polskiego. Uczniowie, którzy
otrzymali odpowiednią liczbę punktów przechodzili do etapu ustnego,
który odbywał się następnego dnia. 

Po dwódniowych zmaganiach podsumowanie i wyniki ogólne
przedstawiła Pani dr Barbara Olech: 

I  miejsce zajęła Karina Abarowicz z Daugavpils, 
II miejsce Ludmiła Szczerbakowa z Daugavpils, 
III miejsce Leon Saleznov z Rygai, 
a IV miejsce Anastasja Saweika z Daugavpils. 
Karina Abarowicz i Ludmiła Szczerbakowa będą reprezentować

Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego i Łotwę w Warszawie na
XLIX Centralnym etapie Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego.

W dniach 23-24 marca w Państwowym Gimnazjum Polskim im. J. Piłsudskiego w Daugavpils 
odbyła się XIII Ogólnołotewska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.

KALEJDOSKOP
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Konkurs Polskiej 
i Łotewskiej Piosenki odbył się 
w Centrum Kultury Polskiej 
8 marca. 
Była to XVI łatgalska edycja 
tego konkursu.

W zmaganiach wokalnych wzięli
udział wokaliści z polskich placówek
edukacyjnych z Daugavpils, Rezekne 
i Krasławia, Szkoły Muzycznej 
w Daugavpils, a także wychowankowie
miejskich zespołów wokalnych. 
Dzieci i młodzież pokazali wysoki
poziom wokalny, a także zaskoczyli
jurorów zdolnościami aktorskimi.
Wszyscy uczestnicy byli profesjonalnie
przygotowani 
do występów i zaprezentowali bogaty
repertuar polskich i łotewskich piosenek. 

Wykonawców oceniała komisja konkursowa: 
wokaliści, aktorzy Teatru Daugavpilskiego – Natalia Koton 
i Sandis Ulpe, a także zastępca kierownika 
Wydziału Kultury miasta Daugavpils Vita ViļeVko.

W młodszej kategorii wiekowej III miejsce przyznano
Kamille Kokinej (Studio Jazzowe, kierowniczka 

Inna Kralika), II miejsce zajął 
Markuss Balodis (Gimnazjum Polskie 
w Rezekne, nauczycielka Dace Wisza),
a I miejsce Agrita Fjodorowa
(Gimnazjum Polskie w Rezekne,
nauczycielka Dace Wisza).

W starszej kategorii wiekowej
I miejsca nie przyznano, III miejsce
podzieliły Diana Apeine (Gimnazjum
Polskie w Daugavpils, nauczycielka
Anita Putane) i Tatjana Belikowa
(grupa wokalna „Stage On”,
kierowniczka Aiga Krute), II miejsce
zajęła Włada Szarko (Gimnazjum
Polskie w Daugavpils, nauczycielka
Alina Łapińska).

Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Po wręczeniu nagród przewodniczący

jury Sandis Ulpe pokazał uczestnikom zmagań swoje
umiejętności wokalne. Życzył młodym piosenkarzom, żeby
częściej występowali na scenie zdobywając doświadczenie
sceniczne i zaznaczył, że talent składa się tylko 
na 50% sukcesu, a reszta to ciężka i żmudna praca.

Impreza odbyła się zawdzięczając wsparciu
finansowemu Fundacji „Pomoc Polskom na Wschodzie”. 

Konkurs Polskiej 
i Łotewskiej Piosenki w Daugavpils
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Dwadzieścia lat temu 
12 marca Polska przystąpiła 
do Organizacji Traktatu 
Pólnocnoatlantyckiego 
i był to początkiem długiego procesu 
rozszerzania NATO o kraje dawnego 
bloku komunistycznego.
W bazie wojskowej w Ādaži na Łotwie 13 marca 2019 r.

z inicjatywy ambasadorów Polski, Czech, Słowacji oraz
dowódców kontyngentów wojskowych tych krajów odbył
się uroczysty apel z okazji 20. rocznicy przystąpienia 
do sojuszu Polski i Czech oraz 15. rocznicy przystąpienia
Słowacji.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele
dyplomatyczni innych państw członkowskich NATO 
oraz oficerowie pozostałych oddziałów narodowych

stacjonujących w bazie. Obchody rozpoczęły się uroczystą
Mszą Świętą koncelebrowaną w wojskowej kaplicy przez
kapelanów wojsk polskich, słowackich i kanadyjskich.
Następnie uczestnicy przeszli na plac apelowy, gdzie
odbyła się część oficjalna. 

Po podniesieniu flag narodowych i wysłuchaniu
hymnów państwowych Pani Ambasador RP w Rydze
Monika Michaliszyn wręczyła złoty medal Wojska
Polskiego mjr. Dansowi Jansonsowi. Następnie inni
odznaczeni żołnierze odebrali wyróżnienia z rąk
ambasadorów oraz dowódców kontyngentów.

Po wystąpieniach oficjalnych nastąpiła uroczysta
defilada pododdziałów polskiego, czeskiego i słowackiego
kontyngentu wojskowego. Następnie zaproszeni goście
obejrzeli wystawę przygotowaną przez żołnierzy polskich 
i czeskich pt. „The Road to NATO”.

Obchody rocznicy zwieńczył wspólny posiłek
przygotowany przez kucharzy wojskowych. Po zakończeniu
Uroczystości Pani Ambasador RP w Rydze Monika
Michaliszyn wpisała się do Księgi Pamięci PKW.

Obchody rocznicy
członkostwa Polski w NATO
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Centrum Kultury Polskiej co roku
obchodzi światowy Dzień Teatru. 
Z tej okazji 27 marca kółko teatralne
„Uśmiechnięta Tęcza” 
przygotowało dla widzów niezwykły 
spektakl pt. „Marzanna”, 
poruszający wyobraźnię i dziwiący
swoją nietradycyjną interpretacją.

Młodzi aktorzy przygotowali wiosenne przedstawienie,
które powstało na podstawie wieloletniej polskiej tradycji
– topienia Marzanny.

Symbolem Marzanny jest kukła wykonana ze słomy,
płótna i licznych ozdób, którą palono lub topiono.
Wierzono, że obrzęd ten to pewnego rodzaju ofiara mająca
zapewnić przyszły urodzaj. Topienie Marzanny jest także
powodem do świętowania nadejścia wiosny.

Członkowie grupy teatralnej zaprezentowali muzyczną
komedię z wesołymi piosenkami opartą na żartach
słownych, komizmie sytuacyjnym oraz ironii. 
Warta podkreślenia jest także dynamiczna gra młodych
aktorów, którzy pewnie i bez omyłek poruszali się i grali na
scenie, wykorzystując w pełni swoje aktorskie możliwości.
Scenografia i rekwizyty porządkowały scenę i dobrze
oddawały obrzędowe tło zdarzeń.

Wielokrotne przebieranie się artystów na scenie
uzupełniło spektakl pozytywnymi emocjami i nadało 
mu rytm i magiczną atmosferę. Młodzi aktorzy z wielką
precyzją i zawziętością wypełniali wszystkie zgrabnie
wyreżyserowane ruchy, demonstrując prawdziwą pasję 
i oddanie pracy na scenie, a widzowie nieustannie
nagradzali aktorów oklaskami.

W zakończeniu Pani Żanna Stankiewicz podziękowała
wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie
spektaklu kółka teatralnego, który nie mogłyby się odbyć
nie tylko bez aktorów i reżyserki Mileny Sawkinej, 
ale również bez dekoracji, kostiumów, wsparcia rodzin 
oraz oklasków publiczności.

Po zakończeniu spektaklu na wszystkich czekała
niespodzianka. W związku z tym, że w pobliżu 
Domu Polskiego nie było żadnego akwenu, 
Marzannę spalono.

Palenie Marzanny 
w Daugavpils
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Konferencja 
sprawozdawcza ZPŁ

KALEJDOSKOP

Konsul RP 
Małgorzata Hejduk-Gromek.

W ostatnią sobotę marca w Rydze 
w Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz odbyła 
się Konferencja Sprawozdawcza Związku Polaków 
na Łotwie, na którą przybyło około stu delegatów 
z Oddziałów w Rydze, Daugavpilsie, Rezekne, 
Kraslawiu, Lipawie, Małcie i Jełgawie.

Prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz przywitał delegatów
oraz gości, następnie zaśpiewano hymn Polski. Muzyczne
przywitanie przygotował chór “Polonez” pod batutą Tatiany
Beługinej. Przewodniczącymi Konferencji zostały Maria
Kudrjawcewa i Bernardeta Geikina-Tołstowa, a sekretarzem
– Krystyna Kunicka. Do Komisji Mandatowej wybrano
Dagmarę Malzubę, Wandę Bauliną i Romualda Zygmunta,
do Komisji Skrutacyjnej – Józefa Dobkiewicza, Honoratę
Gonczarową i Tatjanę Beługiną, do Komisji Uchwał i
Wniosków – Ritę Rozentāle, Andżellę Liepę i Ryszarda
Barkowskiego.

W dalszej części konferencji w imieniu Zarządu
Głównego ZPŁ sprawozdanie z pracy w 2018 r. przedstawił
Prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz. Poinformował, 
że w ubiegłym roku ZPŁ miał 727 członków. Prezes
zaznaczył, że 2018 r. był rokiem jubileuszowym, ale
tragicznym, ponieważ odeszło wiele zasłużonych osób.
Odbyło się wiele imprez, a najwięcej uroczystości
związanych ze 100-leciami Polski i Łotwy. Najważniejsze
przedsięwzięcia to odsłonięcie pomnika Stefana Batorego
w Dyneburgu oraz renowacja Kwatery Legionistów

Polskich na cmentarzu w Ławkiesach. Prezes podziękował
za wsparcie Ambasadzie RP w Rydze, Wydziałowi
Konsularnemu oraz Fundacji “Pomoc Polakom na
Wschodzie”. 

Kierownik Wydziału Konsularnego RP w Rydze
Małgorzata Hejduk-Gromek podziękowała Polakom za
zaangażowanie i realizowanie różnorodnych projektów
zaznaczając, że drzwi Konsulatu są zawsze otwarte dla osób,
które chcą organizować jakiekolwiek przedsięwzięcia. 
Pani Konsul zachęciła Polaków do poznawania współczesnej
Polski i śledzenia aktualnych wydarzeń w Kraju, a także
interesowania się historią Polski. Postawiła również
retoryczne pytania, na które każdy Polak powinien
odpowiedzieć przede wszystkim sobie: Czym jest dla
każdego z nas polskość? W jakiej formie i czy chcemy
przekazać ją następnym pokoleniom? Również przestrzegła
działaczy przed defraudacją środków przyznawanych przez
organizacje polskie. Następnie sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej za 2018 r. przedstawiła Irena Biron. W dyskusji
wzięli udział przedstawiciele poszczególnych jednostek ZPŁ:
Józef Dobkiewicz, Leokadia Biełuza, Andżella Liepa,
Bernadeta Geikina-Tołstowa, Rita Rozentāle Dagmara
Malzuba, Maria Kudrjawcewa, przedstawiając sprawozdania
ze swojej działalności, a także inni członkowie Związku. 
W finale konferencji uchwalono kilka wniosków np. wniosek
o wsparcie dla Ryskiego Oddziału, żeby zapewnić Polakom
bezpłatne korzystanie z pomieszczeń w Szkole Polskiej 
im. Ity Kozakiewicz dla potrzeb związkowych.

Prezes ZPŁ  
R.Stankiewicz.



“Kukułeczka” w Balvi

W Dworku miasta Balvi 
30 marca odbył się koncert 
zespołów amatorskich 
Mniejszości Narodowych Łotwy 
pt. “Piosenka tym samym 
językiem”.

Do gościnnego acz odległego Balvi
przyjechały zespoły z Łatgalii i Zelonii, aby
podzielić się piosenkami w różnych językach:
łotewskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim
oraz, oczywiście, polskim. 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez
Centrum Kultury miasta Balvi. W koncercie
wzięły udział zespoły z Jekabpils (Rosyjski
Związek “Rodnik”, Zespół Wokalny “Ukrainoczki”,
Białoruski Zespół Ludowy “Zaviruha”), 
z Rezekne (Ukraiński Związek “Vodograj”,
Białoruski Zespół Wokalny “Suzorje”, 
Kazachski Zespół Pieśni “Lazorevij cvetok”),
Zespół Wokalny “Razdoļje” z Balvi 
i polski Zespół Tańca Ludowego “Kukułeczka” 
z Daugavpils. 

Publiczność nie kryła wzruszenia i
nagradzała gromkimi brawami występy
wszystkich artystów zarówno seniorów, jak i
polskiej młodzieży. Pieśń jest jednym ze źródeł
dziedzictwa kulturowego, które dla każdego
narodu jest ukochanym i uwielbionym środkiem
wyrazu, które towarzyszy nam zarówno w domu,
jak i w ważnych momentach historycznych.
Bądźmy dumni z różnorodności mieszkańców
Łotwy i naszych ciepłych ludzkich stosunków!



PROJEKT WSPóŁFINANSOWANY 
W RAMACH SPRAWOWANIA OPIEKI 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
NAD POLONIą I POLAKAMI 

ZA GRANICą


