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VIII Międzynarodowy Festiwal 
„Polski Folklor w Łatgalii”



polska grupa, którą kieruje 
pan Grzegorz Rzymowski, 
powstała we wrześniu 1999 r. 
i działa jako stowarzyszenie 
kulturalne założone przez 
rodziców. Obecnie liczy ponad 
100 dzieci z Łukowa i powiatu 
łukowskiego. Repertuar 
„Łukowiaków” tworzą polskie 
tańce narodowe i regionalne 
oraz przyśpiewki. Tym razem w 
wykonaniu znanych i lubianych 
w Daugavpils młodych artystów 
zobaczyliśmy tańce z Kaszub i 
Opoczna.

 Następnie wystąpił 
debiutujący na naszej imprezie 
Zespół Tańca Ludowego 
„Perła” z Litwy. Kierownikiem 
artystycznym i choreografem 
grupy z Niemenczyna jest 
German Komarowski. Zespół 
powstał w 2004 r. Obecnie 
do sześciu grup tanecznych 
uczęszcza prawie 150 członków 
w wieku od 6 do 22 lat. Repertuar 
tworzą tańce wileńskie, polskie, 
ukraińskie, litewskie, rosyjskie, 
łotewskie, mołdawskie, włoskie 
oraz gruzińskie. „Perła” 
zaprezentowała w Dyneburgu 
kujawiaka, oberka i tańce z 
Podlasia.

 Kolejnym gościem 
festiwalu był Reprezentacyjny 
Zespół Pieśni i Tańca Miasta 
Oświęcim „Hajduki”. Grupa 
działa nieprzerwanie od 
1968 r. przy Oświęcimskim 
Centrum Kultury. W trakcie 
swojej 49-letniej działalności 
wychowała setki tancerzy, 
koncertując na scenach 
polskich i europejskich. 
Kierownikiem zespołu, który 

obecnie liczy około 100 
tancerzy w czterech grupach  
wiekowych od 4 do 66 lat, jest 
pan Marek Pociennik. Swój 
drugi pobyt na daugavpilskim 
festiwalu „Hajduki” uświetniły 
krakowiakiem i tańcami 
rzeszowskimi.

         W finale inauguracyjnego                            
koncertu wystąpili   gospodarze 
z Zespołu Tańca Ludowego 
„Kukułeczka”, którego 
kierownikiem już od 1991 r. jest 
Żanna Stankiewicz. W ubiegłym 
roku grupa obchodziła jubileusz 
25-lecia działalności. Młodzież 
i dzieci zaprezentowały 
rozweselonym widzom tańce 
wielkopolskie i tańce Górali 
Żywieckich

 Drugi dzień festiwalu 
rozpoczął się od barwnego 
pochodu spod dworca 
kolejowego ulicą Ryską do 
kościoła św. Piotra w Okowach 
gdzie o godz. 12:00 odbyła 
się Msza Święta w intencji 
Światowego Dnia Polonii i 
Polaków Mieszkających za 
Granicą oraz uczestników 
imprezy. 2 maja jest również 
Dniem Polskiej Flagi, więc 
po nabożeństwie wszyscy 
zebrani wymachując biało-
czerwonymi chorągiewkami 
przemaszerowali na plac 
Jedności, gdzie odbył się 
koncert z udziałem łukowiaków, 
hajduków, perełek i kukułek. 
Pogoda była słoneczna i ciepła, 
więc publiczność mogła do 
woli nasycić się barwnymi i 
skocznymi tańcami polskimi.

ciąg dalszy na str. 16-17

 Centrum Kultury Polskiej 
w Daugavpils już od 2004 roku 
organizuje festiwal folkloru polskiego, 
którego celem jest kultywowanie i 
upowszechnianie bogactwa tradycji 
ludowej. Festiwal to doskonała okazja, 
żeby poznać kulturę i twórczość różnych 
regionów Polski, porównać ich tańce, 
muzykę i stroje. Ponadto urozmaica on 
codzienność miasta wieloma koncertami 
oraz imprezami towarzyszącymi. 

 W tegorocznej edycji festiwalu 
wzięły udział zespoły z Polski, Litwy 
i Łotwy, a koncert inauguracyjny 
tym razem odbył się 1 maja w Domu 
Jedności w Centrum Kultury Łotewskiej. 
Uczestnicy – ponad sto pięćdziesiąt 
osób, reprezentujących polskie dzieci 
i młodzież - wkroczyli na wypełnioną 
po brzegi salę przy akompaniamencie 
pięknego polskiego poloneza. Koncert, 
który rozpoczął się od przywitania gości 

i błogosławieństwa, prowadzili Anton 
Kazaczonok i Krystyna Kunicka. Słowa 
uznania i podziwu podły nie tylko z ust 
wicemera Daugavpils Pēterisa Dzalbe, 
lecz również burmistrza miasta Łukowa 
Dariusza Szustka.

 Jako pierwsi swój dorobek 
artystyczny zaprezentowali 
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Łukowskiej  ,,Łukowiacy”. Ta 
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„Polak na Łotwie” – 
pismo Związku Polaków na Łotwie

VIII MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL „POLSKI FOLKLOR 

W ŁATGALII”

KRYSTYNA KUNICKA
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 1 kwietnia w ryskiej Polskiej Szkole Średniej 
im. Ity Kozakiewicz odbył się coroczny zjazd Związku 
Polaków na Łotwie, w którym wzięło udział 104 
delegatów z regionalnych oddziałów organizacji.
Polacy z całego kraju przybyli do stolicy, żeby podzielić 
się swymi osiągnięciami i problemami. Konferencja 
zaczęła się od odśpiewania hymnu Polski oraz ciepłego 
muzycznego występu w wykonaniu ryskiego chóru 
„Polonez”. 
 Roboczą część konferencji zainaugurowało 
sprawozdanie prezesa ZPŁ Ryszarda Stankiewicza o 
działalności związku w roku 2016. Opowiedział on o 
najważniejszych wydarzeniach, imprezach cyklicznych 
i znaczących dla łotewskiej Polonii spotkaniach               
m.in. z premierem Łotwy Marisem Kuczyńskisem, 
prezydentem Łotwy Raimondsem Vejonisem oraz 
premierem Polski Beatą Szydło. Prezes zaznaczył, 
że wiele imprez nie mogłoby się odbyć bez pomocy 
Ambasady RP w Rydze, a także polskich fundacji – 
takich jak Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” lub „Oświata Polska 
za Granicą”, które wspierają przedsięwzięcia Związku, 
oddziałów oraz placówek edukacyjnych. Prezes 
Stankiewicz podziękował członkom ZPŁ za aktywną 
działalność na rzecz krzewienia polskości.   
 Konsul RP w Rydze pan Wojciech Kraj również 
podziękował zebranym za prężną działalność i 
zaznaczył, że współpraca z Polakami i Polonią na całym 
świecie, szczególnie na Wschodzie, jest priorytetem dla 
aktualnego Rządu RP. Zwrócił także uwagę na fakt, że w 

ZJAZD ZPŁ 
2017

roku 2018 nastąpi pierwsza fala wymiany Kart Polaka 
(przyznawanych od 2008 roku) oraz poinformował, że 
w roku 2016 ze środków MSZ Ambasada RP w Rydze 
udzieliła wsparcia 49 projektom na łączną kwotę ponad 
64 000 EUR. Podkreślił, że pozytywną tendencją wśród 
oddziałów ZPŁ jest coraz większe wykorzystywanie 
lokalnych źródeł finansowych. 
 W dalszej części zjazdu wystąpili przedstawiciele 
oddziałów z Jełgawy, Krasławia, Jekabpilsu, Liepaji, 
Rezekne i Rygi, którzy informowali o swojej 
działalności i przedstawili delegatom wnioski do 
dalszej pracy. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 
2016 przedstawiła pani Irena Biron. Oświadczyła, że 
Komisja Rewizyjna nalega na przeprowadzenie kontroli 
ewidencji członków ZPŁ w roku 2017.
 W dyskusji podjęto ważne kwestie związane 
z kultywowaniem i utrzymaniem polskości oraz 
szkolnictwem. Pan Ryszard Stankiewicz poinformował 
delegatów, że otrzymał list od Zjednoczenia Narodowego 
„Visu Latvijai!” z propozycją, by wyrazić wsparcie dla 
zwiększenia kar pieniężnych za nieużywanie języka 
łotewskiego. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę o 
odrzuceniu propozycji, ponieważ podwyższenie kar nie 
służy integracji obywateli oraz popularyzowaniu języka 
łotewskiego. 
 Delegaci zjazdu pozytywnie ocenili pracę 
Zarządu Głównego oraz poszczególnych oddziałów. 
Konferencja zakończyła się odśpiewaniem Roty i 
wspólnym obiadem.  
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 Wisła jest symbolem polskości i patriotyzmu 
oraz dziedzictwem naturalnym oraz historyczno-
kulturowym. Ta najdłuższa rzeka w Polsce mierzy 
1047 km, czyli tylko o 27 kilometrów więcej niż nasza 
łotewska Dźwina, długość której wynosi 1020 km. W 
Polsce 2017 rok ogłoszono Rokiem Rzeki Wisły. Z tej 
okazji w całym kraju odbywają się rozmaite imprezy. 
Centrum Kultury Poskiej w Dyneburgu również 
postanowiło zorganizować przegląd – konkurs pt. 
„Wisła w wierszach, piosenkach, rysunkach”. 
 W marcu uczniowie klas młodszych Polskiego 
Gimnazjum im. Józefa Piłsudkiego przynosili do Domu 
Polskiego rysunki przedstawiające Wisłę, które ocenił 
artysta malarz Dmitrij Ivanov, a 6 kwietnia odbyła się 
muzyczno-poetycka część konkursu. W jury, które 
oceniało zmagania małych piosenkarzy i recytatorów, 
zasiadły Jadwiga Bradford-Różańska, Halina Kornaś i 
Dominika Wawryszuk.
 W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu 
uczniów z klas 1 – 6. Dzieci recytowały wybrane przez 
siebie wiersze, wykorzystując rekwizyty, stosowną 
mimikę, odpowiednią modulację głosu, a czasami 
nawet uzasadniony strój. Wybór najlepszej trójki w 
każdej z kategorii był niełatwy, ponieważ wszyscy 
recytatorzy zaprezentowali wysoki poziom. Otrzymali 

 Tegoroczne zmagania konkursowe odbyły 
się w ryskiej Polskiej Szkole im. Ity Kozakiewicz                                   
8 i 9 kwietnia. Zgromadzonych na sali śpiewaków 
serdecznie i ciepło przywitała organizator imprezy pani 
Dagmara Małzuba – prezes Klubu Kultury „Polonez”. 
Najwięcej uczestników przyjechało z Łatgalii: z 
Dyneburga, Rzeżycy oraz Krasławia, natomiast Rygę 
reprezentowały cztery osoby.
 Uczestnicy jak zwykle podzieleni byli na cztery 
grupy wiekowe. Najmłodsi zachwycili publiczność 
wzruszającym wykonaniem dziecięcych piosenek, a 
starsze grupy swym mistrzostwem i doświadczeniem. 
W kategorii wiekowej do 12 lat i w kategorii  12-16 
lat  I miejsca zajęły dziewczyny z Daugavpils – Santa 
Sarułe i Angelina Załucka. W trzeciej kategorii 
wiekowej                        16-29 lat i w kategorii 30+ 
najlepsze były przedstawicielki Rygi, Regina Demidko 
oraz Sarmite Sudare.
 Konkurs Polskiej i Łotewskiej Piosenki 
Estradowej jest jedną z najstarszych imprez cyklicznych 
organizowanych przez Związek Polaków na Łotwie. 
Uczestnicy dowodzą, że jest mnóstwo młodych 
Polaków, którzy pięknie śpiewają w obu językach.

oni dyplomy za udział w eliminacjach, a najlepsi 
dostali upominki ufundowane przez Centrum Kultury 
Polskiej. W konkursie recytatorskim przyznano dwa 
trzecie, dwa drugie i dwa pierwsze miejsca. Na trzeciej 
pozycji uplasowali się Margaryta Radziwanowicz oraz 
trio Piotr Radziwanowicz, Aivis Ligeris i Sofia Ivanova, 
drugie miejsce przyznano Dianie Apeine oraz Wiolecie 
Gołowań, a główne nagrody zdobyły Elga Sznepste i 
Kornelia Łapkowska. W konkursie piosenek o Wiśle 
3 miejsce zdobył duet Ewa Drizlonok, Laura Belewicz, 
2 miejsce – Diana Apeine, a 1 miejsce – duet Waleria 
Prutjan, Artur Filimonow. 

„WISŁA W WIERSZACH, 
PIOSENKACH, RYSUNKACH”

XXI KONKURS 
POLSKIEJ I ŁOTEWSKIEJ 
PIOSENKI ESTRADOWEJ

 Wielkanoc to święto związane z wieloma 
tradycjami i obyczajami, które kultywujemy od stuleci, 
oddając hołd życiowej mądrości naszych przodków. Jest 
to także jedno ze świąt najhuczniej obchodzonych przez 
dyneburskich Polaków. 
 W tym roku 17 kwietnia na placu Jedności 
zgromadziły się zespoły amatorskie mniejszości 
narodowych. Święta Wielkanocne były szczególne 
– wszystkie wyznania obchodziły je jednocześnie. 
Polaków reprezentował zespół tańca ludowego 
„Kukułeczka”, który zaprezentował widzom stary polski 
obrzęd – gaik. Widzowie nagrodzili młodzież gromkimi 
brawami, a niektórzy na głos zachwycali się wesołą 
tradycją śmigusa dyngusa. 
 Ciąg dalszy mokrej wielkanocnej zabawy nastąpił 
w Centrum Kultury Polskiej 19 kwietnia. Głównymi 
bohaterami świątecznego koncertu, który odbył się w 
Domu Polskim, był zespół taneczny „Kukułeczka” oraz 
chór „Promień”. Przybyłych na koncert gości serdecznie 
przywitała dyrektor CKP Żanna Stankiewicz. Polacy 
obejrzeli układ wokalno-choreograficzny „Gaik” 
(„Kukułeczka”) i nasycili się doniosłymi piosenkami w 
wykonaniu „Promienia” i zespołu „Harfa”.

WIELKANOCNE ŚWIĘTA 
DYNEBURSKICH POLAKÓW

KALEJDOSKOP 
WYDARZEŃ
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GOŚCINNY KONCERT 
„KUKUŁECZKI” W RYDZE

 Wielkanoc w tym roku najdłużej świętowali 
członkowie zespołu tańca ludowego „Kukułeczka” oraz 
uczniowie ryskiej Polskiej Szkoły im. Ity Kozakiewicz. 
Gościnny koncert, który odbył się w szkole 
21 kwietnia zakończył wielkanocny maraton 
dyneburskiej młodzieży.
 Żanna Stankiewicz – niestrudzona kierowniczka 
„Kukułeczki” przywiozła do Rygi aż trzy pokolenia 
swoich podopiecznych. Powiedziała, że od dawna 
pragnęła pokazać widzom właśnie obrzędy wielkanocne, 
bo zajmują one szczególne miejsce w polskim folklorze.
 Dyrektor szkoły Krzysztof Szyrszeń ciepło 
przywitał zespół z Dyneburga i podkreślił, że taki 
występ jest najlepszym świątecznym prezentem. 
Oprócz „Gaiku” młodzież przedstawiła także tańce 
wielkopolskie, lubelskie, śląskie i przeworskie oraz 
oberka.
 Korzystając z pobytu w stolicy tancerze z 
„Kukułeczki” zwiedzili Ambasadę RP w Rydze. Przyjął 
ich Kierownik Wydziału Konsularnego Radca Minister 
Wojciech Kraj, który opowiedział o ciekawej historii 
ryskiej placówki dyplomatycznej. Natomiast wdzięczna 
młodzież zaprezentowała konsulowi króciutki 
fragmencik koncertu wielkanocnego. 

Chór „Promień”Wielkanocny obrzęd ludowy GAIK

ZTL “Kukułeczka”

GAIK – wielkanocny zwyczaj ludowy

Chór „Promień”

Koncert Wielkanocny
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 25 kwietnia w Wielkiej Gildii panował duch 
polski – ponad 400 osób świętowało 226 rocznicę 
uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji. Na 
uroczyste obchody święta narodowego Polski przybyli 
łotewscy politycy, dyplomaci, przedstawiciele instytucji 
państwowych, sympatycy kultury polskiej oraz łotewscy 
Polacy. 
 Wydarzenie to było okazją do podziękowania 
licznym przyjaciołom i partnerom ambasady za 
dotychczasową współpracę oraz podkreślenia 
znakomitych relacji polsko-łotewskich. Ambasador 
Ewa Dębska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę 
na szczególną dynamikę dwustronnych kontaktów 
na najwyższym szczeblu, które są odzwierciedleniem 
przyjaznych i opartych na zaufaniu stosunków między 
Polską a Łotwą. Podziękowała też licznie przybyłym 
Polakom za pielęgnowanie polskich tradycji i 
przekazywanie ich młodszym pokoleniom.
 Uroczystym uwieńczeniem imprezy był koncert 
w wykonaniu akordeonisty Marcina Wyrostka. Jest to 
polski artysta, zwycięzca drugiej edycji programu „Mam 
Talent” w Polsce, wykładowca Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, członek 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Akordeonistów. 
Marcin Wyrostek jest laureatem ponad 30 konkursów 
akordeonowych w Polsce i za granicą, nagrał również 
trzy płyty autorskie. Wykonuje muzykę klasyczną, 
jazzową i etno. Kluczowym elementem jego muzycznej 
tożsamości jest improwizacja.
 Tym razem artysta zabrał publiczność w 
wyjątkową podróż muzyczną po Polsce i Europie, 
ukazując jej różnorodność i bogactwo. Szczególnie 
wzruszające dla publiczności łotewskiej było 
mistrzowskie wykonanie piosenki „Saule, Pērkons, 

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 
3 MAJA W RYDZE

Daugava”. Koncert został zorganizowany przy wsparciu 
spółki ubezpieczeniowej BALTA, czyli Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń – PZU.

 Grupa teatralna „Uśmiechnięta tęcza” z Centrum 
Kultury Polskiej w Daugavpils 29 kwietnia udała się do 
Jekabpils, żeby uczestniczyć w VI Festiwalu Teatralnym 
dla Dzieci i Młodzieży „Laipiņa”. W tegorocznej edycji 
wzięło udział osiem grup z całej Łotwy. O główną 
nagrodę – złoty medal i tytuł najlepszego aktora, aktorki 
i najlepszego spektaklu walczyła młodzież z Pļaviņas, 
Līvāni, Sala, Ogre, Mežare, Rubene, Varieši, a także z 
Daugavpils.
 Celem wydarzenia jest zachęcenie dzieci 
i młodzieży oraz kierowników grup teatralnych 
do aktywnego działania i współpracy, wymiana 
doświadczenia między różnymi grupami, umożliwienie 
im aktywnego wypoczynku oraz nawiązania nowych 
znajomości. 
 Dzieci z „Uśmiechniętej tęczy” pod 
kierownictwem niestrudzonej reżyserki Mileny 
Różańskiej przygotowały spektakl „Marzanna”. Każdy 
uczestnik festiwalu mógł oddać swój głos na najlepsze 
przedstawienie i ocenić pracę innych zespołów 
artystycznych.  Najwięcej głosów zdobył zespół teatralny 
z Ogre, który otrzymał nagrodę publiczności. Podczas 
festiwalu w sali znajdowało się prawdziwe profesjonalne 
tajne jury, które po zmaganiach konkursowych 
pochwaliło starania wszystkich aktorów, również nasz 
wesoły spektakl „Marzanna”. 
 Za najlepszy spektakl został uznany „Anioł 
stróż” z Ogre. Aktorzy „Uśmiechniętej tęczy” nawiązali 
kontakty z dziećmi i młodzieżą z różnych miast Łotwy i 
przywieźli do domu mnóstwo pozytywnych emocji.

FESTIWAL TEATRALNY 
„LAPIŅA”

 Wieloletnia dyrektor Państwowego Gimnazjum 
Polskiego im. Stefana Batorego w Rezekne Walentyna 
Szydłowska odebrała 3 maja z rąk Prezydenta Republiki 
Łotewskiej Raimondsa Vējonisa najwyższe odznaczenie 
łotewskie – Order Trzech Gwiazd (Klasa V).
 Wręczono je za wielkie zasługi w zachowaniu 
polskości, rewitalizacji i rozwoju polskiej oświaty na 
Łotwie oraz odrodzeniu działalności Związku Polaków. 
Przypominamy, że dyrektor Szydłowska prowadzi 
gimnazjum od 1993 roku i obecnie placówka ta jest 
największą polską szkołą w kraju. Podczas uroczystości 
podkreślono również wielki wkład pani dyrektor w 

WALENTYNA SZYDŁOWSKA – 
ZASŁUŻONA DLA ŁOTWY
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 Ambasador Ewa Dębska oraz konsul Wojciech 
Kraj 3-4 maja udali się z oficjalną wizytą do Lipawy. 
Pierwszego dnia spotkali się z przewodniczącym Urzędu 
Miasta Uldisem Sesksem, zastępcą przewodniczącego 
ds. rozwoju miasta i współpracy Gunārsem Ansiņšsem 
oraz zastępcą przewodniczącego ds. turystyki i 
inwestycji Jurijsem Hadarovičsem. Gospodarze 
opowiedzieli o aktualnej sytuacji w sferze gospodarczej, 
kulturowej oraz społecznej, podkreślając możliwości 
inwestycji. Następnie pani ambasador udała się do 
biskupa Diecezji Liepajskiej Viktorsa Stulpinsa i Klubu 
Kobiet Polskich „Wanda”.
 Nazajutrz ambasador Ewa Dębska, konsul 
Wojciech Kraj, a także Attaché Obrony, Wojskowy, 
Morski i Lotniczy płk Roman Opalach uczestniczyli w 
dorocznej paradzie wojskowej, która organizowana jest 
4 maja, w rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości 
Łotwy w 1990 r. W paradzie udział wzięli Prezydent 
Republiki Łotewskiej Raimonds Vējonis, Naczelny 
Dowódca Sił Zbrojnych gen. Leonīds Kalniņš i Minister 
Obrony Raimonds Bergmanis. Kulminacyjnym punktem 
parady był przelot dwóch polskich wielozadaniowych 

PIERWSZA OFICJALNA WIZYTA 
AMBASADOR RP W LIPAWIE

 Sto lat temu, 29 maja 1917 roku Kongres 
Reprezentantów Łatgalii w Rzeżycy podjął uchwałę, 
że Łotysze Łatgalii, Liwonii i Kurlandii stanowią 
jeden naród z jednym językiem i wszyscy powinni być 
zjednoczeni w ramach wspólnego państwa. Dlatego 
mimo że dopiero ponad rok później ukształtowano 
niepodległe państwo, obchody stulecia Łotwy zaczęły 
się już w teraz od upamiętnienia Kongresu Łatgalskiego. 
 W dniach 1-7 maja na terenie Łatgalii 
odbyło się około dwudziestu imprez poświęconych 
temu niesamowitemu wydarzeniu. Kulminacją był 
Kongres Łatgalski 2017 roku oraz IV Światowy Zjazd 
Łatgalczyków 5-6 maja. Uroczystość rozpoczęła się od 
Mszy Świętej, przemarszu oraz odsłonięcia pomnika 
upamiętniającego 100. rocznicę kongresu. Po południu 
w Gorsie odbyła się inauguracja, w której wziął udział 
prezydent Republiki Łotewskiej Raimonds Vējonis, 
przewodnicząca Saeimy Ināra Mūrniece, premier 
Māris Kučinskis oraz wielu deputowanych. W imprezie 
uczestniczyli także liczni przedstawiciele Związku 
Polaków na Łotwie
 Drugi - kluczowy - dzień spotkania upłynął w 
grupach roboczych na wypracowaniu rezolucji rozwoju 
Łatgalii i języka łatgalskiego. 

100-LECIE KONGRESU 
ŁATGALSKIEGO

samolotów F-16, stacjonujących w litewskich Szawlach 
w ramach misji patrolowania przestrzeni powietrznej 
państw bałtyckich NATO Baltic Air Policing.   
 Wizyta polskiej delegacji zakończyła się 
zwiedzeniem imponującej sali koncertowej „Lielais 
dzintars” (Wielki Bursztyn).

 6 maja w Dyneburgu odbyło się Forum 
Narodów – coroczna impreza skupiająca przedstawicieli 
wszystkich mniejszości narodowych mieszkających 
na Łotwie. Wzięli w nim udział prezydent Łotwy 
Raimonds Vejonis, Minister Kultury Dace Melbarde, 
władze miasta i regionu łatgalskiego. 
 Rano uczestnicy imprezy spotkali się na 
śniadaniu w czterech kawiarniach, żeby w nieformalnej 
atmosferze omówić problemy i wyzwania związane z 
polityką integracji i codziennym życiem mniejszości. 
Następnie na otwarciu forum w Domu Jedności 
wygłoszono bardzo ciekawe i wartościowe referaty 
dotyczące retrospektyw i perspektyw miasta w 
przekroju wielokulturowym. Minister Kultury w swym 
przemówieniu pochwaliła znaczący wkład Polaków w 
wielokulturowość i integrację. 
 Po części oficjalnej na placu Jedności odbyło się 
Święto Białego Obrusu, podczas którego przedstawiciele 
prawie dziesięciu różnych narodowości częstowali 
gości oraz mieszkańców miasta swymi tradycyjnymi 
potrawami. Przy polskim stanowisku można było 
skosztować bigosu, bulionu z pasztecikiem, kabanosów 
i pączków oraz cieszyć się towarzystwem barwnie 
wystrojonej polskiej młodzieży. Muzyczną oprawę 

FORUM NARODÓW 
W DYNEBURGU

imprezy zapewniła orkiestra akordeonistów, która wraz 
z solistami realizowała program muzyczny króla tanga 
– Oskara Stroki.
 Najważniejszym polskim akcentem Kongresu 
Łatgalskiego było posadzenie stu dębów przy Krzyżu 
Poległych Polskich Legionistów na Słobódce. Akcja 
sadzenia dębów poświęconych stuleciu państwa 
łotewskiego zaczęła się w innych miejscach Łotwy już 
pod koniec kwietnia. W sadzeniu dębów na Słobódce 
wziął udział prezydent Łotwy Raimonds Vējonis, 
Minister Kultury Dace Melbarde, Ambasador RP 
Ewa Dębska, mer miasta Jānis Lāčplēsis i wicemer 
Pēteris Dzalbe, honorowi obywatele miasta, uczniowie, 
nauczyciele uczestnicy Forum Narodów, a także 
miejscowe łotewskie zespoły folklorystyczne i wojsko. 
Kilka dębów posadzili Polacy z Daugavpils, Liepāji, 
Tukumsa i Rēzekne. 

rozwój przyjaznych stosunków pomiędzy Polską i 
Łotwą. 
 Walentyna Szydłowska znalazła się wśród 
trzydziestu osób odznaczonych w tym roku. Uroczystość 
odbyła się w Zamku Ryskim – siedzibie prezydenta. 
Order Trzech Gwiazd został ustanowiony w 1924 roku 
na pamiątkę utworzenia Państwa Łotewskiego. Jest 
przyznawany obywatelom łotewskim i obcokrajowcom 
za wybitne zasługi dla Państwa Łotewskiego.
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 Literatura polska jest rzadko tłumaczona 
na język łotewski, więc każdy nowy przekład jest 
prawdziwym wydarzeniem. W tym roku doczekała 
się go książka Ferdynanda Ossendowskiego Zwierzęta, 
ludzie, bogowie. Prezentacja wydanej przez łotewskie 
wydawnictwo „Zvaigzne ABC” pozycji odbyła się 16 
maja u Lucynie.
 Ferdynand Antoni Ossendowski urodził się w 
1876 roku w Lucynie (Ludza), która należał do Guberni 
Witebskiej i spędził tutaj pierwsze lata swego życia. 
Studiował w Petersburgu i Paryżu. Uczestniczył w 
wyprawach, był wykładowcą, dziennikarzem, prowadził 
badania geologiczne i oczywiście pisał.
 Właśnie książka Zwierzęta, ludzie, bogowie, 
która na przełomie 1920 i 1921 r. ukazała się w 
Nowym Jorku przyniosła Ossendowskiemu światową 
sławę. Opisał w niej wspomnienia z ucieczki z Rosji 
ogarniętej chaosem rewolucji. Opis obejmuje ucieczkę 
z Krasnojarska opanowanego przez bolszewików, zimę 
w tajdze, przeprawę do Mongolii i pobyt w niej u boku 
barona Ungerna. 
 Prezentację książki w Regionalnym Muzeum 
Ludzy zainaugurowały dwa interesujące referaty: 
tłumacza Ryszarda Łabanowskiego “Ossendowski 
– pisarz, podróżnik, awanturnik” oraz dziennikarza 
Łotewskiego Radia, polityka, działacza społecznego, 
historyka Valdisa Klišānsa „Łotewska perspektywa 
Zwierząt, ludzi, bogów A. F. Ossendowskiego”.

OSSENDOWSKI 
W JĘZYKU ŁOTEWSKIM  Dzień Matki to święto obchodzone w 

Polsce          26 maja jako wyraz szacunku dla tych, 
które dały nam życie. W tym dniu są one zwykle 
obdarowywane laurkami, kwiatami oraz prezentami 
jako podziękowaniem za trud włożony w wychowanie 
swych pociech. Właśnie z okazji polskiego Dnia Matki 
w Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils odbył się 
koncert dla rodzicielek.
 O widowisko muzyczne zadbała kierownik 
grupy teatralnej Milena Różańska, dzieci z „Polskiej 
Chatki” oraz zespołu wokalnego „Barwy Daugawy”. 
W tym szczególnym dniu słowem i piosenką młodzi 
członkowie zespołów artystycznych działających przy 
CKP wyrazili swoją wdzięczność za matczyną dobroć 
i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak 
wspaniałomyślnie wybacza.
 Mamy witały dzieci gromkimi brawami i nawet 
łzami szczęścia. Oprócz piosenek i wierszy dzieci 
przygotowały także życzenia sfilmowane bez pomocy 
zawodowych operatorów oraz mały quiz – mamy 
musiały rozpoznać się na portretach namalowanych 
przez ich pociechy.
 Koncert zakończył się rozwiązywaniem zagadek 
na temat mam i występem solisty Stanisława Jakowenko. 
Wszystkie panie wychodziły z sali zadowolone i 
wzruszone.

DZIEŃ MATKI

 3 czerwca Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Republiki Łotewskiej było gospodarzem kolejnego 
turnieju BalticCup, w którym udział biorą drużyny 
piłkarskie resortów spraw zagranicznych państw 
regionu Morza Bałtyckiego – Łotwy, Litwy i Estonii, 
Szwecji, Danii i Finlandii, a także Polski.
 Po zaciętej walce i przegranej 0:4 z Danią, remisie 
0:0 ze Szwecją i wygranym 4:0 meczu z gospodarzami, 
drużyna MSZ Rzeczypospolitej Polskiej uplasowała się 
na piątej pozycji. Najlepszym zawodnikiem polskiego 
składu okazał się kapitan drużyny i zdobywca trzech 
bramek – Rafał Jewdokimow. Zwycięzcą turnieju 
została Dania, a drużyna łotewska zajęła szóste miejsce. 
Przyszłoroczny turniej Baltic Cup odbędzie się w 
Sztokholmie.

DRUŻYNA PIŁKARSKA MSZ RP 
NA TURNIEJU W RYDZE
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 Uroczyste otwarcie wystawy 
fotograficznej autorstwa Łukasza 
Śwituniaka pt. „Dyneburg promuje 
Łódzkie. Najpiękniejsze miejsca 
centrum Polski” było kolejnym 
punktem bogatego programu 
festiwalowego. Łukasz Śwituniak jest 
pracownikiem Wydziału Promocji 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Łódzkiego, regionalistą, 
przemierzającym województwo 
łódzkie z kamerą i aparatem. Poszukuje 
miejsc zapomnianych, opuszczonych, 

umierających, skazanych na zagładę, 
trędowatych. Przywraca im utraconą 
duszę poprzez opowiedzenie ich historii 
i spojrzenie przez obiektyw. Wystawa 
jest odzwierciedleniem pasji autora, 
który lubi się nią dzielić z innymi.

 Uwieńczeniem festiwalu 
było barwne i niezwykłe Święto Ulicy 
Warszawskiej, które odbyło się 3 maja 
w Dzień Konstytucji. O godzinie 11:00 
przy Krzyżu Legionistów Polskich na 
Słobódce zebrali się Polacy z Łotwy i z 

Kraju, sympatycy polskiej kultury oraz 
władze miasta, by uczcić pamięć Polaków 
poległych za niepodległość Łotwy, a 
następnie kolorowym korowodem 
przemaszerować ulicą Warszawską. W 
przemarszu wziął udział mer miasta 
Jānis Lāčplēsis oraz wicemerowie 
Jānis Dukšinskis i Pēteris Dzalbe, a 
także referent Ambasady RP w Rydze 
Radosław Brudnicki, przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi i 
przedstawiciele duchowieństwa. Warto 
zaznaczyć, że władze Daugavpils już od 

kilku lat uczestniczą w najważniejszych 
polskich imprezach i wspierają 
miejscowych Polaków, a mer miasta 
ostatnio zaczął nawet przemawiać po 
polsku.

 W ramach tegorocznego 
festiwalu nakręcono też film 
poświęcony 100-leciu Państwa 
Łotewskiego. Mieszkańcy miasta i 
goście w strojach różnych narodowości 
przekazywali sobie powiewającą 
flagę Łotwy, symbolicznie wyrażając 
swą jedność i przynależność do 

państwa. Ogromny pochód został 
upamiętniony na wspólnym zdjęciu 
pod Domem Polskim, a następnie 
przy akompaniamencie wesołych 
marszy granych przez orkiestrę dętą 
udano się na uroczystość zamknięcia 
festiwalu do Gimnazjum Polskiego                                                           
im. Józefa  Piłsudskiego. Widzowie 
kolejny raz mogli podziwiać polski 
folklor w wykonaniu zespołów 
„Łukowiacy” i „Hajduki” z Polski, 
„Perły” z Litwy oraz „Kukułeczki” z 
Daugavpils.

 Organizatorami dyneburskiej 
majówki było Centrum Kultury Polskiej 
w Dyneburgu, Dyneburski Oddział 
„Promień” ZPŁ oraz Państwowe 
Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego 
w Dyneburgu. Wsparcia udzielił Urząd 
Miasta Daugavpils, Fundacja „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”, Ministerstwo 
Kultury Łotwy oraz Ambasada RP w 
Rydze. 

VIII MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL „POLSKI FOLKLOR 

W ŁATGALII”



POLSKA SZTUKA 
WOJENNA POD 
KIRCHOLMEM

CZ.2

BOGUSZ BOMANOWSKI

Husaria polska

Wspaniała bitwa

 Bitwa została rozstrzygnięta 
bardzo szybko. Wojska Rzeczypospolitej 
pozorowały odwrót. Jak wspomniano, 
były najprawdopodobniej znacznie 
mniej liczne od Szwedów, więc 
przeciwnik mógł uwierzyć, że  się cofają. 
Pamiętajmy też, że maszerując pod 
Kircholm podkomendni Chodkiewicza 
mieli za sobą 125 km drogi. Odległość 
tę przeszli w dwa dni. Przeciwnik miał 
prawo myśleć, że żołnierze polsko-

litewscy byli bardzo zmęczeni. Mimo 
to, strach przed husarią był na tyle 
silny, że potrzebny okazał się jeszcze 
jeden symulowany manewr, by Szwedzi 
uwierzyli, że armia Rzeczypospolitej 
może stać się łatwym celem. Jeszcze 
jeden ruch,  żeby Karol IX odważył 
się zaatakować Chodkiewicza. Trzeba 
było rozdzielić siły i to właśnie 
zrobił hetman. Jak notuje uczestnik 
bitwy, rotmistrz Jan Rudomina: „W 
Inflanciech tym fortelem [pozorowanej 
ucieczki] napadł [Chodkiewicz] sam na 

Szwedy, wrzkomo [rzekomo] odbiegł 
obozu [swojego]”. 

 Oznacza to, że wojsko odeszło 
od obozu, w którym pozostała 
uzbrojona czeladź. Jest to o tyle 
prawdopodobne, że łatwiej było oddalić 
się od obozu sprawną, w znacznej części 
konną armią, niż poruszać się razem z 
obozem, z wozami i czeladzią. Poza tym, 
jak wspomniano, to właśnie rozdzielnie 
sił stworzyło iluzję słabości wojsk 
Chodkiewicza. Manewr był oczywiście 

bardzo ryzykowny. Wystawiał armię na 
bezpośrednie, zmasowane uderzenie 
o wiele liczniejszego przeciwnika. 
Oznaczał też, że hetman będzie mógł 
użyć w bitwie tylko części swych sił. 
Mimo wszystkich tych zagrożeń, 
hetman Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, Jana Karol Chodkiewicz 
zaryzykował. I zwyciężył.

 Atak na jedną z dwóch 
rozdzielonych grup mógł się Szwedom 
wydawać szansą na zwycięstwo. 

A jednak nawet podzielone, 
nieliczne wojska Rzeczypospolitej 
były śmiertelnie niebezpiecznym 
przeciwnikiem. 

 Gdy poddani Karola IX ruszyli 
w pościg za wojskami Rzeczypospolitej, 
nastąpiło skoordynowane uderzenie 
husarii i kurlandzkich rajtarów, któremu 
towarzyszył ogień polskiej piechoty i 
artylerii Chodkiewicza. Jedno skrzydło 
armii szwedzkiej utrzymywało się 
dłużej, drugie szybciej zaczęło słabnąć. 

Destabilizacja armii Karola stałą się 
faktem. 

 O Szwedach można śmiało 
powiedzieć, że walczyli bardzo 
odważnie. Piechota pierwszej linii 
odpowiedziała ogniem a następnie 
przygotowała się na przyjęcie 
frontalnego ataku ciężkozbrojnej 
konnicy. W rezultacie ataku husarii 
doszło do przełamania linii pikinierów 
szwedzkich. Trzeba podkreślić, że 
przełamanie formacji uzbrojonej w 

• Polak na Łotwie • 1918 • Polak na Łotwie • 



• Polak na Łotwie • 2120 • Polak na Łotwie • 

piki i broń strzelecką było, zgodnie z 
doktryną wojenną Europy, niemożliwe. 
Ci których nie powaliły kule mieli z 
rozpędem wpadać na ścianę pik. Jednak 
husaria zwyciężyła. Długi husarskie 
kopie przewracały całe szeregi. 
Obraz Sneyersa pokazuje okrążanie 
pojedynczych oddziałów szwedzkich 
przez atakujące wklęsłym szykiem roty 
husarii. Taki atak konnicy z powodował 
natychmiastowe otoczenie z 3 stron i 
piechota zaczynała się tratować. 

 Na pomoc pierwszej linii 
piechoty ruszyła rajtaria szwedzka 
z drugiej linii. Także ona została 
zniszczona w starciu ze skrzydlatymi 
husarzami. Ogromną osobistą 
odwagą wykazywali się oficerowie i 
żołnierze obu stron. Generał szwedzki 
Lennartsson zginął z piką w ręką, 
walczył nawet leżąc na ziemi, gdy 
husarze zrzucili go z konia. Rycerze 
uszanowali przeciwnika, po bitwie 
został pochowany z honorami. 

 Po stronie wojsk 
Rzeczypospolitej też nie brakowało 
poświęcenia. Rany w walce odnieśli 
wszyscy wspomniani dowódcy: Woyna, 
Lacki, Dąbrowa. Jeden ze szwedzkich 
rajtarów bohatersko przedarł się do 
samego Chodkiewicza, próbując trafić 
go z pistoletu. 

 Panika opanowała wojska 
szwedzkie pod koniec bitwy. Husaria 
i lekka kawaleria ścigała uciekających. 
Prawdopodobnie to na tym etapie 
strona szwedzka poniosła największe 
straty. 

 Do historii przeszedł też polski 
husarz, Paweł Krajewski, wzięty do 
niewoli przez szwedzki zwiad jeszcze 
przed bitwą. Będąc w rękach wroga nie 
stracił honoru i odwagi – gdy Karol 
Sudermański, podający się za króla 
szwedzkiego zwrócił się do niego, 
husarz odpowiedział: „Wojsko nasze, 
najjaśniejszy książę, jest szczupłe, 
zmordowane pochodem, nie liczące 
jak półczwarta tysiąca [3500] ludzi, 
atoli [a jednak] hetman mój i w tej 
małości bitwę z wami stoczyć jest 
gotów.” Poza informacją o gotowości do 
walki, człowiek ten zaryzykował życie, 
mówiąc do szwedzkiego króla „książę” - 
Polska i Litwa nie uznawały wprawdzie 
praw Karola do tronu Szwecji (bo nadal 
za jej władcę uważano Zygmunta III) 
ale sam Karol oczywiście za króla się 
uważał. Sfrustrowany po przegranej 
bitwie szwedzki król (książę?) okazał 
się człowiekiem mściwym – zabił 
dzielnego husarza na jednym ze statków, 

którymi Szwedzi uciekali przez armią 
Chodkiewicza. 

 Moim zdaniem najbardziej 
interesujący jest jednak jeszcze inny 
fakt związany z zachowaniem pana 
Pawła Krajewskiego. Jeżeli przyjmiemy 
za fakt to, że w rzeczywistości całość 
sił pod komendą Chodkiewicza była 
istotnie większa niż wspomniane 
przez Krajewskiego 3500 a celem 
Chodkiewicza było sprowokowanie 
szwedzkiego króla do bitwy, to dzielny 
husarz po prostu okłamał Szwedów. 
Opowiadając o 3500 wyczerpanych 
marszem wojsk Rzeczypospolitej 
poprowadził przeciwnika w 
śmiertelną zasadzkę. Wojska polsko-
litewskie zwykle dysponowały 
lepszym rozpoznaniem, ponieważ 
ich doskonała kawaleria potrafiła 
wyłapywać i niszczyć oddziały 
rozpoznania przeciwnika. Szwedzi 
musieli więc zaufać zapewnieniom 
Krajewskiego a ten okazał się dobrym 
aktorem. Dodatkowym argumentem, 
który potwierdza takie przypuszczenie, 
jest fakt zamordowania tego polskiego 
szlachcica przez Karola po bitwie. 
Pamiętajmy, że zabicie osoby szlachetnie 
urodzonej nie poprawiało reputacji 
monarchy. Musiał mieć jakiś szczególny 
powód by dopuścić się takiej zbrodni. 
Wydaje się, że takim powodem mogło 
być gniew spowodowany właśnie tym, 
że odważny husarz nawet w niewoli 
u wroga potrafił przyczynić się do 
zwycięstwa swoich towarzyszy. 

 Jak podaje wybitny badacz 
husarii, dr Radosław Sikora, „W okolicach 
Kircholmu mieszczanie ryscy pochowali 
8983 ciała. Straty Szwedów były jednak 
wyższe, gdyż niektórzy z nich utonęli w 

Dźwinie i zmarli od ran po bitwie. Na 
jednego poległego w armii Chodkiewicza 
przypadało około 100 zabitych w armii 
szwedzkiego księcia Karola. Gratulacje 
polskiemu królowi złożyli m.in. sułtan 
Ahmed I i szach perski Abbas I”. (11) 
Wyrazy uznania i gratulacje przesłali też 
hetmanowi wojskom Rzeczypospolitej król 
Anglii Jakub I oraz papież Paweł V i cesarz 
Rudolf II.

Największe zwycięstwo? 

 Pisałem wcześniej o 
zwycięskiej batalii pod Kircholmem 
„wspaniałą bitwa”. Takie określenie 
warzeń z września 1605 roku pod Rygą 
wprowadza pewien chaos do dyskusji o 
wojskowości staropolskiej, a głównym 
winnym jest … husaria. Wszystko 
dlatego, że jej wspaniałych zwycięstw 
było tak wiele, że różne bitwy, często 
odległe w czasie o 100 czy 50 lat są 
określane jako wspaniałe. Profesor 
Nagielski w bardzo ciekawej monografii 
bitwy rozegranej pod Warszawą w 1656 
roku, podczas potopu szwedzkiego, 
cały rozdział dotyczący szarży polskich 
kawalerzystów zatytułował „wspaniała 
szarża”. Antoni Hniłko i Romuald 
Romański swoje monografie poświęcali 
kampanii pod Lubarem i Cudnowem, 
która w roku 1660 pozwoliła rozgromić 
wojska Moskwy i Zaporoskich Kozaków. 
Okres ten nazywano „szczęśliwym 
rokiem”. Za wspaniałe zwycięstwo 
zgodnie, w Polsce i poza jej granicami, 
uważa się też operację ratowania stolicy 
habsburskiej, Wiednia, w roku 1683. 
Jedną z najjaśniejszych kwart polskiej 
historii stanowi też Kłuszyn w 1610, 
gdzie rozbito połączone wojska Szwecji, 
Moskwy i licznych najemników 
niemieckich, angielskich i francuskich. 

 Z jakiego powodu Kircholm 
jest ważny i zasługuje na miejsce wśród 
wspomnianych wspaniałych triumfów. 
Nie był pierwszym zwycięstwem 
polskiej husarii, która już prawie 30 
lat wcześniej, pod Lubiszewem w 1577 
rozniosła w pył kilkakrotnie liczniejsze 
wojska niemieckich najemników. 

 Bitwa pod Kircholmem nie 
była także pierwszym ani ostatnim 
zwycięstwem nad Szwedami. 
Zwyciężano ich pod Białym Kamieniem, 
Krompimojzą, Kokenhausen, Cesis, 
a później np. pod Trzcianą czy pod 
Warką. 

 Triumf Chodkiewicza nie 
był pierwszym przykładem udanego 
współdziałania militarnego Polski 
i Litwy – oba państwa święciły 
triumfy pod Grunwaldem w 1410 
roku nad Zakonem Krzyżackim i pod 
Orszą w 1514 roku nad państwem 
Moskiewskim. 

 Dlaczego tak mocno 
pamiętamy Kircholm? Myślę, że 
przyczyn jest wiele, i jak to zwykle 
bywa, żadna nie może istnieć bez 
innych. 

 Są wśród nich przyczyny 
ideologiczne: bitwa pod Kircholmem 
była toczona w obronie a nie w wyniku 
agresji na inny kraj. 

 Przyczyny praktyczne 
doceniania zwycięstwa pod 
Kircholmem także są oczywiste: 
zwycięstwo odniesiono bardzo szybko 
i przy minimalnych stratach własnych. 

 

 Duch bitewny okazał się 
silniejszy od strachu i nie został 
osłabiony wielomiesięcznymi 
opóźnieniami w wypłacie żołdu. 
Niewielka i niedofinansowana ale 
doskonale wyszkolona i nowatorsko 
walcząca armia pokonała kilkakrotnie 
liczniejszego przeciwnika w sposób 
jednoznaczny. 

 Wydaje się, że nie bez 
znaczenia jest też „epicki”, jak 
przyjęło się dziś mówić charakter 
bitwy. Nie było to długie, mozolne 
oblężenie jak pod Smoleńskiem ani 
seria przerywanych walk jak pod 
Cudnowem. Na wyobraźnię działa 
romantyczny wizerunek skrzydlatej 
husarii pędzącej na tle potężnej 
Daugavy w obłokach dymu na 
rozświetlane ogniem muszkietów i 
armat szeregi znacznie liczniejszej 
armii Szwecji. To jedna z tych bitew, 
których nie trzeba upiększać, by stała 
się inspiracją dla malarzy i filmowców. 
Od zawsze walka fascynowała ludzi. 
Nie wydaje się prawdziwą opinia, że 
fascynują się wojną tylko ci, którzy 
jej nie znają lub jej nie rozumieją. Po 
bitwie hetman Chodkiewicz zamówił 
obraz ukazujący kluczowy moment 
walki. O wielu bataliach dowiadujemy 
się przede wszystkim z pamiętników 
żołnierzy i dowódców (np. cytowana tu 
wcześniej relacja Rudominy, pamiętniki 
J. Ch. Paska czy listy Sobieskiego albo 
obszerne dzieła hetmanów, w tym tak 
wybitnych wodzów jak Żółkiewski czy 
Lubomirski). 

Północ pamięta

 Wojska Chodkiewicza nie 
otrzymały żadnego wsparcia. Od 

początku bitwy walczył z przeciwnikiem 
co najmniej trzy razy liczniejszym, który 
miał już doświadczenie z kilku lat walk  
z państwem polsko-litewskim, znał 
więc jego mocne i słabe strony. Szwedzi 
zajmowali też optymalną pozycję, stali 
wyżej, mieli przewagę i tę niesłychanie 
ważną na wojnie rzecz – możliwość 
wyboru, decyzji czy walczyć czy się 
wycofać. Jeśli mimo ciężkich porażek, 
jakie niedługo przed Kircholmem 
ponieśli Skandynawowie pod Cesis i 
Kokenhausen, zdecydowali się oni na 
bitwę, to przewaga musiała być dla nich 
oczywista. Przewaga jednak nie zawsze 
oznacza zwycięstwo i tej trudnej prawdy 
husaria miała nauczyć wszystkich 
swoich przeciwników.  Bitwa pod 
Kircholmem była tą, która ostatecznie 
zmieniła taktykę wojen bałtyckich. 
Nigdy po niej Szwedzi nie zachowywali 
się w obliczu husarii swobodnie – ich 
przemarsze i manewry odbywały się 
powoli, w najtrudniejszym terenie, 
by unikać ataku skrzydlatej kawalerii. 
W poszczególnych momentach 
rzeczywiście efektem było zmniejszenie 
liczby polskich zwycięstw (np. w 
wojnie o ujęcie Wisły) albo nawet 
przegrane (potop), ale zawsze w końcu 
agresorom kończył się czas i rezerwy 
– taka wojna trwała zbyt długo, by 
mogli podbić Polskę na stałe. Jakie 
były inne korzyści bitwy nad brzegami 
Daugavy? Czy ostatecznie można ją 
ocenić pozytywnie z perspektywy 
długiego czasu i długotrwałych wojen o 
panowanie na południowym Bałtyku? 

Wykorzystana szansa

 Historycy często lubią 
podkreślać „niewykorzystane szanse”, 
patrzeć na daną bitwę w kontekście 
finalnego rezultatu całej kampanii 
czy wojny. Na taki rezultat wpływa 
jednak wiele czynników. Często do 
przegrania wojny wystarczy zmiana 
priorytetów, czasem też zmiana osoby 
lub osobowości rządzącego. Przywódca 
państwa albo jego elity mogą z czasem 
zniechęcić się do wojny albo stracić 
energie w działaniu. Wiele zmieniają 
też finanse i demografia. Oceniając 
polskie i litewskie wojny w XVII wieku 
a następnie stan państwa w XVIII 
wieku, musimy pamiętać, że przez 
100 lat (tylko z małymi przerwami) na 
ziemiach państwa polsko-litewskiego 
toczył się wojny. Pamiętajmy, że w XX 
wieku USA i ZSRR odczuwały ciężkie 
wyczerpanie wojną po niecałych 4 
latach... 

 Czy Kircholm był 
niewykorzystaną szansą? Przede 
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wszystkim, popatrzmy na główne 
zasady staropolskiej sztuki wojennej. 
Dominowały dwie: „głód bitwy” i 
ekonomia sił. 

Głodem bitwy nazywano dążenie 
do sprowokowania przeciwnika do 
szybkiej, gwałtownej i jednoznacznej 
konfrontacji. Wynikało to z charakteru 
polskiej wojskowości, opartej na 
wysokomobilnych siłach szybkiego 
reagowania, które (jak na swoją 
liczebność) były drogie w utrzymaniu. 
Ekonomicznie optymalne było ich 
szybkie rzucenie do walki, by różnie 
szybko można było rozesłać je z 
powrotem. Skoro już wypomnieliśmy 
o ekonomii, przejdźmy do drugiej 
zasady polskiej wojskowości – 
ekonomii sił. System podatkowy 
Rzeczypospolitej (szerzej mówiąc: 
cały jej system finansowy) nie był 
obliczony na agresywne działania, 
zagraniczne operacje wojskowe czy 
przewlekłe wojny. Wojska był zawsze 
nieliczne jak na tak duży kraj. Stałe 
siły zbrojne nie przekraczały zwykle 
10000. Wyszkolenie kawalerii było 
na bardzo wysokim poziomie ale 
było też kosztowne. Dlatego z samej 
filozofii staropolskiej sztuki wojennej 
wynikało unikanie strat. Jeśli istniała 
możliwość wyboru, decydowano się 
na intensywne ale krótkotrwałe walki 
w warunkach, które nie zmuszały do 
szturmowania fortyfikacji albo do 
długotrwałego oblegania zamków i 
miast. Pamiętajmy, że w warunkach 
medyczno-higienicznych XVII wieku 
epidemie w wielkich skupiskach 
ludzkich, jakimi były armie, zabierały 
życia tak samo jak bitwy. 

 Pod Kircholmem Chodkiewicz 
stracił około 100 ludzi. Pisze o tym 
hetman w liście do króla, Zygmunta 
III. Nie wydaje się możliwe, by 
kłamał, choćby dlatego, że straty 
poniosła głównie kawaleria, a więc 
herbowi – szlachta. Ludzie, o których 
na pewno wypytywały by rodziny, 
gdyby nie wskazano ich w rejestrze 
poległych. Dodajmy też bardziej 
praktyczną przyczynę tego, że dane z 
listu Chodkiewicza traktujemy jako 
prawdziwe: hetman musiał sam płacić 
żołnierzom, bo jeszcze nie dotarły 
na front pieniądze z podatków. Jeśli 
tak, to nie miał powodu wskazywać 
zbyt małych strat – każdemu kto 
przeżył musiał przecież dalej płacić. 
Chodkiewicz nie był człowiekiem 
nieuczciwym, ale nawet gdyby nim był, 
to nie miał motywacji finansowej, żeby 
wskazywać, że dana liczba żołnierzy 
nie zginęła. Miałoby to sens tylko, 

a przeciwnik tak liczny, że pod Chocim 
ściągano wojska inflanckie i litewskie 
z drugiego końca Rzeczypospolitej. 
Imperium Osmańskie zostało 
pokonane wspólnym wysiłkiem 
wojsk regularnych Rzeczypospolitej 
osłanianych przez zmobilizowane 
masy szlachty i przy silnym wsparciu 
kozackim. 

 W tym czasie hetman Radziwiłł 
miał pod Rygą tylko 800-900 ludzi. 
Mimo to, szwedzkie wojska nie stanęły z 
nim do bitwy. Jak trafnie zauważył prof. 
Henryk Wisner, pamięć Kircholmu 
pozwoliła uniknąć nowej bitwy. (12) 
Szwedzi ostatecznie zajęli Rygę, ale 
działali bardzo ostrożnie. Przeciwnik 
wciąż bał się walki w otwartym terenie. 
Podobny paraliż zatrzymał wojska 
szwedzkie pod Mitawą w 1622 (13) i 
pod Gniewem w 1626 (14). Szwedzi, 
nawet gdy mieli przewagę, gdy sprzyjała 
im sytuacja taktyczna i gdy dowodził 
nimi niezwykle zdolny taktyk, 
Gustaw II Adolf, działali w sposób 
niezdecydowany, ostrożny na tyle, że 
wyrzekający się większych planów i 

sukcesów na rzecz drobnych kroków. 
Analogiczne tendencje obserwujemy 
w działaniach moskiewskich czy 
kozackich. Za każdym razem 
przeciwnik ograniczał sam siebie, 
przemieszczał się wolniej, na mniejsze 
odległości, łatwiej kapitulował albo 
negocjował rozejm. Cień zwycięskiej 
husarii był obecny na polach bitew, ale 
przede wszystkim w umysłach wrogich 
Polsce strategów sąsiednich mocarstw. 
Właśnie to jest chyba największą i 
najlepiej wykorzystaną szansą. 

Mnich nad kartą

 Z perspektywy stuleci łatwo 
jest zadawać pytanie, czy bitwa była 
konieczna. Czy nie można było jej 
uniknąć? Czy można było stracić 
jeszcze mniej ludzi. Czy warto było 
stracić kogokolwiek? Pytania są 
zwykle łatwiejsze niż odpowiedzi. Im 
dalej jesteśmy od danych wydarzeń, 
im więcej dzieli nas od nich czasu i 
przestrzeni, im mniej o nich wiemy, 
tym łatwiej nam wątpić. Dobrze 
scharakteryzował taką postawę wiersz 

gdyby odbierał pieniądze państwowe i 
mógł je zabierać „martwym duszom”. 
Skoro płacił sam, to był zainteresowany 
precyzyjnym wskazaniem strat, by nie 
płacić żołdu dla nieżyjących. 

 Straty wojsk Rzeczypospolitej 
to, jak wspomniałem, tylko około 
100 zabitych. Choć ważne jest każde 
życie, to odległe w czasie i często 
różniące się od siebie relacje nie 
pozwalają na dokładne określenie 
liczby, dlatego, mimo wiarygodnych 
źródeł zawsze mówimy „około”. Takie 
cyfry dają jednak możliwość określania 
przybliżonej liczby zabitych. Co 
ważniejsze, dają orientację o proporcji 
strat obu walczących stron. Pewne jest, 
że na 1 zabitego z armii Chodkiewicza 
przypada średnio 90-100 poległych 
żołnierzy szwedzkich. Rezultat taki 
wojska Rzeczypospolitej osiągnęły w 
mniej niż godzinę, walcząc z 3-krotnie 
silniejszym przeciwnikiem. Czy można 
mówić o niewykorzystanej szansie? 

 Jeśli więc doktryna polskiej 
sztuki wojennej, system finansowy 

i realia prowadzenia batalii 
podpowiadały, że należy rozegrać 
bitwę szybko i przy minimalnych 
stratach, zamiast przeciągać walki 
miesiącami, to Kircholm jest genialnym 
wykorzystaniem szansy na realizację 
tych priorytetów. 

 W tej bitwie broniono 
Szwedom dostępu do Rygi, którą 
Rzeczpospolita utraciła w 1621 roku, 
co historycy chętnie przedstawiają 
jako niewykorzystanie wspaniałego 
zwycięstwa. Zapomina się przy tym, 
że Szwedzi zajęli Rygę w sytuacji, gdy 
Rzeczpospolita walczyła na dwa fronty. 
Na południowym wschodzie Polski, 
pod Chocimiem, trwała dramatyczna 
obrona przed inwazją najsilniejszego 
imperium tamtych czasów – Turcji. 
Na Polskę uderzyły armie sułtańskie 
ściągane z Syrii, Bałkanów, Grecji czy 
Kaukazu. Elitarne oddziały ciężkiej 
konnicy (spahii), lekkiej kawalerii (deli) 
i nowoczesnej piechoty (jeniczeri) wraz 
z potężną i nowoczesną artylerią turecką 
obsługiwaną często przez zachodnich 
ekspertów. Zagrożenie było tak wielkie 

dwojga współczesnych polskich 
bardów. Małgorzata Zwierzchowska i 
Aleksander Grotowski pisali: 

„I błysnęły jednym blaskiem 
Setki mieczy wyszarpniętych 
I zgrzytnęły jednym trzaskiem 
Setki przyłbic zatrzaśniętych, 
I zadrżała ziemia święta 
I huknęły dzwony w mieście, 
I ruszyli - najpierw stępa, 
Potem kłusem, cwałem wreszcie, 
Poszła świetna polska jazda, 
Poszli Węgrzy niczym diabli, 
Jak stalowa, ostra drzazga, 

Jak błyszczące ostrze szabli”

i dalej: 

„Po czym z piórem, siadł nad kartką 
Mnich uczony, stary skryba: 
- Warto było, czy nie warto? 
Odwrót byłby lepszy chyba... 
Chrzanił zacny zjadacz chleba 
Czas nad nami wartko goni, 
I tak kiedyś umrzeć trzeba, 
To już lepiej tak jak oni. ” (15)

 Wiersz opisuje wprawdzie inną, 
wcześniejszą bitwę pod Warną (1444 rok 
przeciwko armii Tureckiej) ale dobrze 
pokazuje, jak bardzo małostkowość 
i sceptycyzm zniekształcają potrzebę 
czasów i atmosferę chwili. Pokazuje też, 
że nadmiar wątpliwości zawsze uwięzi 
nas na miękkim krześle komentatora, 
podczas gdy prosta gotowość do 
poświeceń pozwoli utrzymać się w 
siodle nawet na najbardziej wyboistych 
polach bitew. 

______________________________

 (11) R. Sikora, Bitwa pod Kircholmem 
- ewenement w skali świata, Wirtualna 
Polska, 8 lipca 2015 r. http://historia.wp.pl/
title,Bitwa-pod-Kircholmem-ewenement-
w-skali-swiata,wid,17693855,wiadomosc.
html?ticaid=118913&_ticrsn=3

(12) H. Wisner, Kircholm 1605, 
Bellona 1987. Podobnie wspomina 
o dzianiach pod Rygą w 1621 L. 
Podhorodecki, Chocim 1621. Z 
historii oręża polskiego, 2015, s. 188.
(13) Por. R. Sikora, Niezwykłe 
bitwy i szarże husarii, Warszawa 
2011, zob. też: R. Skora, Husaria w 
walce, Warszawa 2015. 
(14) Jak wyżej. 
(15) M. Zwierzchowska, 
A. Grotowski, „Rapsod o 
Warneńczyku”.
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 Jednym z najbardziej znaczących tegorocznych 
wydarzeń było 25-lecie Polskiej Szkoły Średniej im. Ity 
Kozakiewicz w Rydze. W polskiej placówce edukacyjnej 
27 maja odbył się nie tylko uroczysty koncert, lecz 
również zjazd absolwentów. 
 Podniosły klimat można było poczuć od 
samego wejścia. Przybyłych gości witała kapela 
góralska z Podhala. Główna uroczystość rozpoczęła się 
polonezem w wykonaniu szkolnego zespołu tanecznego. 
Dyrektor Krzysztof Szyrszeń w swoim przemówieniu 
przypomniał o historii polskiego szkolnictwa na Łotwie 
oraz o 25-letniej historii szkoły. Na jubileuszu byli 
obecni m. in. konsul Wojciech Kraj, goście z Polski 
– dawni przyjaciele placówki, prezes ZPŁ Ryszard 
Stankiewicz, a także jeden z pierwszych dyrektorów 
polskich szkół na Łotwie – Ryszard Bądziński. Przybył 
również jeden z najstarszych uczniów polskiej szkoły 
pan Piotr Lastowski. Minutą ciszy uczczono pamięć 
śp.pierwszej dyrektorki Marii Fomin.
 Tego wieczoru nie zabrakło ciepłych słów – 
życzenia złożył Kierownik Wydziału Konsularnego 
Ambasady RP w Rydze Wojciech Kraj, który w imieniu 
pani ambasador Ewy Dębskiej wręczył zasłużonym 
nauczycielom i pracownikom szkoły dyplomy uznania 
„za wieloletnią, rzetelną, sumienną pracę w szkolnictwie 
polskim na Łotwie z okazji 25-lecia Polskiej Średniej 
Szkoły Ogólnokształcącej im. Ity Kozakiewicz w Rydze”. 
 W części artystycznej w wykonaniu dzieci 
i młodzieży zaprezentowano publiczności mazura, 
krakowiaka oraz tańce łotewskie. Następnie wystąpił 
zespół „Śleboda” z Podhala pod kierownictwem 
Krzysztofa Trebuni-Tutki. W nowym projekcie 
biorą udział dzieci pana Krzysztofa: Ania, Marcin 
oraz Jasiek, którzy z zapałem kontynuują tradycje 
góralskiego muzykowania. Śpiewając, tańcząc i grając 
na skrzypcach, basach i oryginalnych instrumentach 
pasterskich wspierają oni pana Krzysztofa nie tylko 
podczas koncertów, ale także interaktywnych prelekcji 
dla dzieci i młodzieży, warsztatów czy wieczorów z 
kultura góralską. 
 Uczestnicy imprezy jeszcze długo rozmawiali, 
dzielili się wrażeniami oraz wspomnieniami, a także 
snuli ciekawe plany na przyszłość.

25-LECIE POLSKIEJ SZKOŁY 
IM. ITY KOZAKIEWICZ

 Mimo że na Łotwie mieszka wielu Polaków, 
mamy tylko kilku naprawdę dobrych i doświadczonych 
tłumaczy. Jedną z takich osób jest Ligia Gołubiec, która 
1 czerwca 2017 r. obchodziła piękny jubileusz 25-lecia 
pracy w Ambasadzie RP w Rydze.
 Ligia Gołubiec pochodzi z osiadłej na Łotwie 
polskiej rodziny o pięknych, długich tradycjach 
patriotycznych. Jej ojciec, Bolesław Gołubiec, był 
pracownikiem Poselstwa RP w Rydze w okresie 
międzywojennym. Rodzina była prześladowana i 
represjonowana przez władze sowieckie za polskie 
pochodzenie, związki z Polską, działalność i postawę.
 Pani Gołubiec pracuje w Ambasadzie RP w 
Rydze jako tłumacz od momentu wznowienia przez 
Polskę stosunków dyplomatycznych z niepodległą 
Republiką Łotewską – 1 czerwca 1992 roku. Pierwszym 
jej zadaniem w pracy było przetłumaczenie Traktatu 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską 
o przyjaźni i współpracy, który został podpisany 1 
lipca 1992 roku. Ligia Gołubiec uczestniczyła też w 
organizacji polskiej placówki w Rydze i ma znaczący 
wkład w odzyskanie zakupionego przez Polskę  w 
1931  roku budynku przedwojennego Poselstwa RP. W 
1999 r. była redaktorem słownika polsko-łotewskiego i 
łotewsko-polskiego autorstwa Ireny Birzvalki i Józefy 
Parszuty (Wydawnictwo Jumava, 1999). W 2001 roku 
przetłumaczyła na język polski Konstytucję Republiki 
Łotewskiej (Wyd. Sejmowe, Ryga 2001, seria Biblioteka 
Sejmowa). W 2008 roku za swoją działalność została 
nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi.

  W dniach 2–4 czerwca w Jelgavie odbyła się już 
V Regionalna Parafiada z udziałem dzieci i młodzieży z 
Jelgavy, Daugavpils, Jēkabpils oraz gości z Elbląga.
 Ponad siedemdziesięciu uczestników wzięło 
udział w zawodach sportowych, konkursach twórczych 
i sprawdzianach mądrości, doskonaliło znajomość 
języka polskiego oraz bogaciło duszę wspólną modlitwą. 
 Celem Parafiady jest zapewnienie dzieciom 
i młodzieży wszechstronnego rozwoju duchowego 
i fizycznego poprzez religię, kulturę oraz sport. 
Organizatorami imprezy są Jelgavski Oddział Związku 
Polaków na Łotwie, Wydział Integracji Społecznej 
Urzędu Miasta Jelgava oraz Jelgavska Katedra Matki 
Bożej Niepokalanej.

LIGIA GOŁUBIEC – 25 LAT 
W AMBASADZIE RP W RYDZE

V REGIONALNA PARAFIADA 
W JELGAVIE

 Dobrą tradycją Jekabpilskiego Oddziału ZPŁ 
jest pisanie ciekawych projektów, w których biorą udział 
nie tylko Polacy, lecz również przedstawiciele innych 
narodowości. W tym roku temat projektu, na który w 
sumie złoży się kilka imprez, związany jest sobótkami 
czyli Līgo. 
 Celem projektu jest poznać polskie oraz 
łotewskie tradycje związane z świętem ludowym 
obchodzonym w noc letniego przesilenia Słońca i 
przedstawić je w formie twórczej na kilku koncertach. 
Na warsztatach rzemieślniczych uczestnicy zgłębiają 
szczegóły tworzenia polskich i łotewskich strojów 
narodowych, a także mogą wykonać takie stroje dla 
siebie. 
 Pierwsza prezentacja programu „Līgo - Sobótki” 
odbyła się w Jekabpilskim Domu Narodów 20 czerwca 
z udziałem „Rodaków”, Białoruskiego Towarzystwa 
„Spotkanie” i Towarzystwa „Staburags”. Kolejna 
prezentacja odbędzie się w lipcu w Staburagsie.

„LĪGO - SOBÓTKI” 
W JEKABPILSIE



• Polak na Łotwie • 2726 • Polak na Łotwie • 

 W dniach 19-23 czerwca z wizytą studyjną 
zorganizowaną przez Fundację „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” w Warszawie przebywała liczna grupa 
nauczycieli z polskich szkół na Łotwie. 
 Warsztaty dla pedagogów prowadzili 
kompetentni trenerzy, którzy przekazali nie tylko 
ogrom wiedzy teoretycznej, lecz pokazali także jej 
praktyczne zastosowanie. Przedstawiciele polskich 
szkół na Łotwie mieli również możliwość podpisać 
umowy o współpracy ze szkołami  w Kraju. 
 W środę 22 czerwca w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych dyrektorów oraz nauczycieli z Łotwy 
przyjął sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak. 
Spotkanie wiceministra z polskimi pedagogami 
odbyło się w bardzo serdecznej atmosferze. Wysoki 
urzędnik państwowy zaznaczył, że nauczyciele są 
ważnym partnerem MSZ, ponieważ kształcą przyszłe 
pokolenia Polaków, liderów, elity. Powiedział, że bez 
dobrej edukacji wiele doraźnych działań resortu nie 
przyniosłoby efektu. Jest to zasługą kościoła, rodziny i 
właśnie polskich nauczycieli – dodał Jan Dziedziczak. 
 W czasie spotkania, na które przybył także prezes 
ZPŁ Ryszard Stankiewicz, dyskutowano o problemach 
nauczania języka polskiego w szkołach społecznych 
na Łotwie oraz o możliwościach ich wspierania przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne podmioty 
rządowe.

 W ramach Święta Miasta w Dyneburgu odbył 
się IV Międzynarodowy Festiwal Wojskowych Orkiestr 
Dętych, w którym uczestniczyli goście z Chorwacji, 
Estonii, Ukrainy, Łotwy, Holandii oraz Polski.
 Z kraju przybyła Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego. Głównym jej zadaniem jest muzyczna 
oprawa oficjalnych uroczystości państwowych i 
wojskowych. Orkiestra bierze udział w uroczystych 
powitaniach prezydentów państw, dowódców 
wojskowych oraz innych ważnych osobistości. 
Uczestniczy w imprezach krajowych i zagranicznych, 
a także w uroczystych odprawach wart z udziałem 
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
 Orkiestra aktywnie bierze udział także w życiu 
kulturalnym stolicy, dając koncerty muzyki wojskowej, 
klasycznej oraz rozrywkowej. Jednak największym 
uznaniem publiczności cieszą się pokazy musztry 
paradnej, a także polski repertuar zawsze gorąco 
przyjmowany przez słuchaczy.
 Festiwal rozpoczął się 8 czerwca koncertami 
w kilku sąsiednich miastach: Līvāni, Preiļi, i Ilūkste. 
Polska orkiestra zagrała tego dnia w Utenie na Litwie. 
Wszystkie zakątki Dyneburga wypełniały się świąteczną 
muzyką podczas wielkich koncertów festiwalowych 
10 oraz 11 czerwca. Muzycy mieli okazję wziąć udział 
również w przemarszu ulicą Rīgas.

NAUCZYCIELE ŁOTEWSKICH SZKÓŁ 
POLSKICH W WARSZAWIE

ORKIESTRA REPREZENTACYJNA 
WOJSKA POLSKIEGO 

W DYNEBURGU  

 W dniach 9-11 maja na zaproszenie pani Irēny 
Lieģeniece, reprezentującej Klub Słowa Polskiego 
„Gawęda”, w Rydze przebywała czteroosobowa delegacja 
Towarzystwa Polonia-Kresy w Opolu: Krystyna 
Rostocka, Andrzej Skibniewski, Krystyna Cieszyńska 
i Przemysław Harupa. Głównym celem pobytu była 
prezentacja wystawy pt. „Rubinowa broszka” związanej 
z książką Andrzeja Skibniewskiego pod tym samym 
tytułem.
 W pięknych salach Centrum Kultury 
„Iļģuciems” odbyło się uroczyste otwarcie wystawy, na 
które przybyło grono zaproszonych gości. Wśród nich 
był Konsul RP Wojciech Kraj oraz przewodniczący 
Łotewskiego Stowarzyszenia Narodowych Organizacji 
Kulturalnych Rafi Haradžanjans. Spotkanie prowadziła 
pani Lieģeniece, która opracowała w języku łotewskim 
również napisy do wystawy i spektaklu słowno-
muzycznego pt. „Z kresowego kuferka – Lwów”. Spektakl 
został odtworzony na dużym ekranie. Zebrani dzielili się 
swoimi wrażeniami na temat historii lwowskiej rodziny, 
która została przedstawiona w książce, w spektaklu i na 

„RUBINOWA BROSZKA” 
W RYDZE 

Nauczyciele z Łotwy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

Nauczyciele z Łotwy w Warszawie

Līgo. Ognisko.

Sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak

Wiceminister Jan Dziedziczak, dyrektor Polskiego Gimnazjum 
w Dyneburgu Halina Smulko

Wiceminister Jan Dziedziczak, 
Prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz
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NASZA SZKOŁA BYŁA RODZINNA – 
I TAKA POZOSTAŁA!

KALEJDOSKOP 
WYDARZEŃ

 W maju po raz czwarty odbył się Ryski Miesiąc 
Fotografii.  Organizatorami imprezy są towarzystwo 
„Rīgas Fotomēnesis”, ISSP, czasopismo FK, Łotewskie 
Muzeum Fotografii, Centrum Sztuki Współczesnej, 
Ryskie Muzeum Kinematografii i Łotewska Biblioteka 
Narodowa. W ramach Ryskiego Miesiąca Fotografii 
2017 swoje prace zaprezentowały artystki Wiktoria 
Wojciechowska oraz Agnieszka Rayss z Polski. 
 Otwarcie wystawy Wiktorii Wojciechowskiej 
pt. „Iskry” odbyło się w Łotewskim Muzeum Fotografii 
11 maja, zaś 12 maja odbyła się dyskusja i zwiedzanie 
ekspozycji w towarzystwie autorki. Mogliśmy 
podziwiać fotografie, filmy i instalacje związane z wojną 
na Ukrainie. Podstawą prac są portrety żołnierzy, które 
wykonano podczas dłuższego pobytu wśród nich i 
poznawania ich życiowych historii, motywacji, zwątpień 
i problemów psychologicznych.
 Natomiast w willi K. K. von Stricka 11 maja 
odbyło się otwarcie wystawy „Self Publish Riga”, na 
której zaprezentowano najnowszy dorobek zajmujących 
się książkami fotograficznymi artystów z Polski, Szwecji, 
Kanady, Węgier, Chorwacji, Litwy i Wielkiej Brytanii. 
W ramach ekspozycji swoje prace zaprezentowała 
Agnieszka Rayss, która 13 maja poprowadziła również 
prezentację i warsztaty. 

Polska Szkołą Średnia im.  Ity 
Kozakiewicz obchodziła 25-tą 
rocznicę odrodzenia. W stołecznej 
polskiej szkole 27  maja 2017 roku 
spotkali się absolwenci szkoły, byli 
oraz obecni nauczyciele, a także 
goście. Artystycznym akcentem 
spotkania był koncert góralskiego 
zespołu Pana Trebuni-Tutki i jego 
dzieci. Lecz najważniejszą częścią 
imprezy były rozmowy absolwentów 
z nauczycielami, z przyjaciółmi 
i kolegami oraz wspomnienia z 
czasów szkolnych. Beatę Gratkowską 
poznałam od pierwszego 
spojrzenia – to absolwentka, którą 
pamiętam jeszcze jako dociekliwą 
przedszkolaczkę. Rozmówiłyśmy 
się.
IRENA LIEĞENIECE: W którym 
roku ukończyłaś szkołę?
BEATA GRATKOWSKA: W 2006, 
to już prawie jedenaście lat od 
ukończenia szkoły.
Dokąd pojechałaś na studia?
- Do Polski, do Warszawy.
Jakie studia wybrałaś?
- Ukończyłam „Stosunki 
międzynarodowe” na Uniwersytecie 
Warszawskim.
Gdzie teraz pracujesz?
- Pracuję nadal w Warszawie, w dużej 
firmie międzynarodowej. Niestety, 
nie mogę powiedzieć, czym się 
dokładnie zajmuję, gdyż obowiązuje 
mnie tajemnica firmowa. Mieszkam 
też w Warszawie i na razie nie mam 
planów, żeby to zmienić.

Jakie masz wrażenia z dzisiejszego 
spotkania tutaj, w szkole po latach?
- Bardzo miło! Bardzo miło! 
Trochę szkoda, że przyjechało mało 
absolwentów. Ale bardzo miło było 
spotkać wszystkich nauczycieli, 
bardzo miło widzieć, że w sumie 
po tych jedenastu latach się nie 
zmienili. To jest przyjemne! Bo 
czuję i po swoich znajomych widzę, 
że doroślejemy, lecz nauczyciele 
są tacy sami! Miło, że wszyscy cię 
poznają, pamiętają jak masz na imię, 
pytają też o innych, o nasze losy – 
pamiętają nas. Są zainteresowani. 
To takie poczucie rodzinne, jak 
wtedy, kiedy wyjeżdżają gdzieś 
dzieci, wnuki i potem wracają, a 
dziadkowie, rodzice pytają: „ A co 
tam? A jak tam?” To jest bardzo 
przyjemne i właśnie świadczy o 
tym, że nasza szkoła zawsze była 
rodzinna i taka pozostała.
Kiedy wspominasz szkołę, 
co wspominasz w pierwszej 
kolejności?
- Nasz okres starszej szkoły, 10–12 
klasę, kiedy my, jako klasa, byliśmy 
bardzo zżyci, bez miary dorośli i 
ogarnięci, mieliśmy różne przeżycia, 
różne wyjazdy-niewyjazdy, jakieś 
koncerty. Wiele rzeczy się działo i 
bardzo mile wszystko wspominam. 
Są to najnowocześniejsze czasy, 
które da się ze szkoły pamiętać. 
Myśmy wtedy jeszcze nie rozumieli, 
że to właśnie jest wolność. Tak, bo 
później już się zaczynają studia, 
praca, trzeba samemu myśleć o tym, 
co się dzieje dookoła, ale właśnie to 

był taki czas, kiedy było tak lekko, 
łatwo. Jeszcze nie jesteś do końca 
samodzielny, ale już jesteś dorosły 
i możesz mieć swoje poglądy i 
wszyscy ciebie zaczynają poważnie 
traktować. Te czasy wspominam 
najlepiej.
Opowiedz, proszę, jakąś wspaniałą 
przygodę z lat szkolnych?
- Przygód było tak wiele, że nawet nie 
wiem, czy potrafię wytypować jakąś 
jedną. Ale zdecydowanie najlepiej 
wspominam naszą studniówkę, 
która się naprawdę udała – 
była wesoła, fajna i myślę, że są 
nauczyciele, którzy do dzisiejszego 
dnia jeszcze ją wspominają.
Czy utrzymujesz kontakt z 
uczniami ze swej klasy?
- Tak, oczywiście! Jak najbardziej! 
Stale utrzymujemy kontakt. Może 
nie tak bardzo regularnie, ale 
zawdzięczając różnego rodzaju 
portalom społecznościowym 
piszemy do siebie, rozmawiamy, w 
sumie orientujemy się w naszych 
sprawach bieżących. I to też jest 
przyjemne, bo nadal ten kontakt 
został i mamy wspólne tematy. 
Ciągle mamy! To jest przyjemne.
Jak uważasz, czy osiągnęłaś już 
swój cel?
- Część swoich celów oczywiście 
osiągnęłam. Ale, jak to w życiu 
jest, ciągle dochodzą jakieś nowe, i 
jeszcze mam ich przed sobą bardzo 
dużo.
Życzę Ci sukcesów!
- Dziękuję bardzo!

POLSKIE WYSTAWY RYSKIEGO 
MIESIĄCA FOTOGRAFII 2017

wystawie. Miłym zwieńczeniem wieczoru było wspólne 
śpiewanie polskich piosenek poprowadzone przez 
Jerzego Bejnarowicza.
 Spotkanie zorganizowano przy współpracy 
Ambasady RP w Rydze, dyrekcji Centrum Kultury 
„Iļģuciems” oraz Irēny Lieģeniece.
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MER KRASŁAWIA GUNĀRS UPENIEKS

KONFERENCJA NAUKOWA 
„250-LECIE KOŚCIOŁA 

PW. ŚW. LUDWIKA W KRASŁAWIU”

 Łatgalia, czyli terytorium byłych Inflant 
Polskich, usiana jest perełkami architektury, które z 
racji historii naszego kraju tworzą wspólne dziedzictwo 
Polski i Łotwy. Jednym z takich obiektów jest Kościół 
pw. św. Ludwika w Krasławiu. Właśnie tutaj, w grodzie 
dawnego inflanckiego rodu Platerów, 28 czerwca odbyła 
się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 
dwustupięćdziesięcioleciu świątyni.
 Wzniesiona w latach 1756–1767 jest 
zabytkiem unikatowym pod względem historycznym 
i artystycznym. Została ufundowana przez właścicieli 
pałacu – hrabiego Konstantego Ludwika Platera oraz 
Augustę z Ogińskich. W 1757 r. rozpoczęła tutaj 
działalność pierwsza na terytorium Łotwy uczelnia 
kształcąca katolickich duchownych – Seminarium 
Duchowne w Krasławiu. 
  Konferencję poprzedziło otwarcie wystawy 
historycznej o kościele i ważnych dla życia religijnego 
ludziach w Muzeum Krajoznawczym Krasławia. 
Prezentowane tu eksponaty „nie są tylko obrazami 
przeszłości, ale dokumentują prawdy i praktykę wiary: 
modlitwę, katechezę, kulturę i miłość wielu pokoleń 
chrześcijan. Nie powstawały w celu eksponowania ich 

w salach muzealnych, lecz są świadectwem żywej wiary 
Kościoła” – powiedział ksiądz Edward Woroniecki.
 Po południu w jednym z budynków muzeum 
tuż obok krasławskiego pałacu Platerów zgromadzili się 
naukowcy, konserwatorzy zabytków, parafianie i inne 
osoby, którym leży na sercu zachowanie wspólnego 
dziedzictwa polskiego i łotewskiego. Konferencję 
zainaugurował przewodniczący Rady Powiatu 
Krasławskiego Gunārs Upenieks, który zaznaczył, 
że Kościół św. Ludwika zawsze skupiał ludzi i był 
dominantą w skali miejskiej. Ambasador Ewa Dębska 
podkreśliła, że jest on nie tylko wspólnym dziedzictwem 
Polski i Łotwy, lecz pokazuje, że nasze narody i państwa 
nadal mogą owocnie współpracować i są nierozłącznie 
związane. Proboszcz Edward Woroniecki serdecznie 
podziękował wszystkim osobom i placówkom, które 
przyczyniły się i nadal się przyczyniają do renowacji i 
badania kościoła.
 Prezentowane na konferencji referaty dotyczyły 
historii, konserwacji i restauracji świątyni, przedstawiały 
obraz kościoła i osób z nim związanych w ludzkiej 
pamięci i w literaturze.

AMBASADOR RP EWA DĘBSKA

JOLANTA WIŚNIOCH

KRYSTYNA KUNICKA - TŁUMACZTOMASZ DZIURAWIEC OPOWIADA 
O PRACACH KONSERWATORSKICH KOŚCIOŁA

KS. EDWARD WORONIECKI
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