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„Balanga” na pierwszym
miejscu

Co roku na Łotwie odbywa 
się szereg uroczystości
związanych
z obchodami Święta Wojska
Polskiego. Jest to święto 
Sił zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
obchodzone 15 sierpnia, 
na pamiątkę zwycięskiej 
Bitwy warszawskiej w 1920 r.,
stoczonej w czasie wojny
polsko-bolszewickiej.

Odpust św. Donata w 255 rocznicę
wybudowania kościoław dniach 13-14 sierpnia

Mazurska szkoła Żeglarstwa
po raz dwudziesty pierwszy
zorganizowała 
najtrudniejsze w Polsce 
regaty śródlądowe 
rozgrywane w formule
24-godzinnego wyścigu 
non-stop.

W 2022 r. odpust św. donata
obchodzono w dniach 
30 czerwca – 3 lipca.
Codziennie odbywało się kilka
Mszy Świętych, procesje 
Eucharystyczne, adoracja
najświętszego Sakramentu
oraz czytanie litanii.
Uwieńczeniem obchodów była
Msza Święta celebrowana
przez biskupa diecezji
Rezeknieńsko-Agłońskiej
Jānisa Bulisa.

str. 12–13

Polacy w Niemczech także
obchodzą stulecie swego związku

6 sierpnia 1922 roku 
powołano do życia 
w dyneburgu związek 
Polaków w Łotwie (zPwŁ). 
trzy tygodnie później 
w Berlinie doszło 
do zawiązania związku 
Polaków w niemczech (zPwn),
który został zarejestrowany
oficjalnie 
3 grudnia tego roku.

str. 20–23



„... to są nasze europejskie wartości. na tych wartościach
została zbudowana europa” – dodała Pani ambasador.

Główne nabożeństwo połączone było z procesją do kaplicy
św. donata i bierzmowaniem kilkudziesięciu parafian. Pani
ambasador rP zaznaczyła, że obchody takich świąt są znaczącą
częścią naszej kultury.

Główny organizator odpustu, proboszcz kościoła pw. św.
ludwika, ks. edward woroniecki nieustannie promuje kult św.
donata, który nadal pomaga wielu ludziom – „ten odpust
istnieje od końca XViii wieku, był jeszcze za czasów hrabiów
Platerów. czcimy tego świętego męczennika, który oddał swoje
życie za chrystusa. swoją krwią świadczył o wierze. ludzie
przyjeżdżają, modlą się, przystępują do spowiedzi, do komunii i
za pośrednictwem tego świętego i wypraszają wiele łask dla
siebie i dla innych.” Podobno przed wojną na odpust św. donata
przybywało więcej ludzi niż na święto wniebowzięcia do
Bazyliki w agłonie. 

święto dla wielu gości było również okazją do modlitwy w
jednym z najpiękniejszych kościołów na tych terenach, w
którym znajdują się malowidła filippo castaldi oraz obraz
“święty ludwik wyrusza na wyprawę krzyżową” pochodzący z
krakowskiej pracowni jana Matejki. 
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kościół św. ludwika w krasławiu jest jedną z
najpiękniejszych budowli sakralnych w byłych inflantach
Polskich. Budowę ufundowanej przez hrabiów Platerów
świątyni ukończono w 1767 r., a w 1778 r. z rzymskich
katakumb sprowadzono relikwie męczennika świętego donata.
Patron krasławia – św. donat był biskupem arezzo, 
żył w iV wieku. Był wychowywany i uczony przez juliana
apostatę. w momencie wywyższenia tego ostatniego 
na cesarza zmieniły się jego relacje z donatem i jego rodziną.
cesarz wydał na nich wyrok śmierci. osierocony donat uciekł
do arezzo. otrzymał tam najniższe święcenia, później zaś został
wyświęcony na kapłana przez biskupa arezzo, satyra. następnie
uzyskał sakrę od papieża juliusza i. Po śmierci satyra został
biskupem arezzo. nie są znane szczegóły dotyczące jego
śmierci. niektóre przekazy wskazują, że został ścięty. Parafianie
kościoła św. ludwika już od ponad dwóch stuleci polecają
siebie i swoich bliskich opiece św. donata.

witając wiernych i gości mer krasławia Gunārs upenieks
podkreślił, iż odpust jest głównym świętem miasteczka i jest
bardzo istotnym wydarzeniem. skupia nie tylko katolików, lecz
także mieszkańców wszystkich wyznań oraz narodowości.
święto to według upenieksa jest przykładem dobroci i
przynosi wspólnocie wielką radość.

wśród gości znaleźli się była ambasador rP na Łotwie
Monika Michaliszyn, ambasador Łotwy przy watykanie weronika
erte, kierownik zarządu krajowego dziedzictwa kulturowego
juris dambis oraz Prezes związku Polaków na Łotwie ryszard
stankiewicz. ambasador rP Monika Michaliszyn już trzeci rok z
rzędu przybyła na odpust i dla niej jest to jedno z tradycyjnych
wydarzeń. zaznaczyła, że ważne jest dbanie o prawdziwe
wartości, a najważniejszą z nich dla Polaków jest właśnie Bóg.

Odpust św. donata
w 255 rocznicę 
wybudowania kościoła
W 2022 r. odpust św. donata obchodzono w dniach 30 czerwca – 3 lipca. 
Święto zgromadziło parafian, mieszkańców miasta, pielgrzymów oraz gości z różnych zakątków
Łotwy. Codziennie odbywało się kilka Mszy Świętych, procesje Eucharystyczne, adoracja
najświętszego Sakramentu oraz czytanie litanii. Uwieńczeniem obchodów była Msza Święta
celebrowana przez biskupa diecezji Rezeknieńsko-Agłońskiej Jānisa Bulisa. 



W 2022 r. Ryski Uniwersytet Techniczny obchodzi
160-lecie. Uczelnia była przez wiele lat Alma Mater
również dla studentów pochodzenia polskiego,
dlatego jubileusz nie mógł odbyć się bez polskiego
akcentu. 

dawną Politechnikę ryską założono 14 października 
1862 r. i była to pierwsza wielobranżowa uczelnia techniczna
w imperium rosyjskim, utworzona na wzór
najnowocześniejszych w owy czasie uniwersytetów tech-
nicznych w zurychu oraz karlsruhe. na sześciu wydziałach
studiowali wyłącznie mężczyźni z całego imperium, bez
ograniczeń narodowościowych, religijnych lub klasowych.
odpłatną naukę pobierano w języku niemieckim. w 1896 r.
uczelnię przemianowano na instytut, a w 1919 r. na jej bazie
utworzono wyższą szkołę Łotewską z nauczaniem wyłącznie
w języku łotewskim. następnie w 1923 r. szkoła wyższa
zmieniła nazwę na uniwersytet Łotewski. władze radzieckie 
w 1958 r. odnowiły ryski instytut Politechniczny, który po
odzyskaniu przez Łotwę niepodległości w 1990 r. przemi-
anowano w ryski uniwersytet techniczny. obecnie uczelnia
jest największą szkołą wyższą pod względem  ilości studen-
tów – w roku akademickim 2022/2023 naukę pobiera tutaj 
13 326 osób. wśród studentów są również obcokrajowcy. 

ważnym wydarzeniem w ramach obchodów jubileuszu
było odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej polskim
profesorom i studentom ryskiej Politechniki, które odbyło się
1 lipca na terenie wydziału Budownictwa. Polacy podobnie
jak absolwenci innych narodowości przyczynili się do rozwoju
nauki i techniki, a także życia politycznego i społecznego na
świecie.

obecna na otwarciu ambasador rP na Łotwie Monika
Michaliszyn podkreśliła, iż „działająca w rydze Politechnika
odegrała bardzo ważną rolę w kształtowaniu polskiej in-
teligencji technicznej w XiX i XX wieku. na żadnej innej
uczelni poza granicami Polski studenci znad wisły nie byli tak
licznie reprezentowani. nigdzie indziej nie odegrali też tak 
istotnej roli w życiu akademickim.”
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W świetle wojny na Ukrainie władze łotewskie wprowadzają
nowe reformy związane z umocnieniem pozycji języka
łotewskiego w kraju. kontynuowana jest także reforma 
szkolnictwa, która przewiduje przejście na język łotewski jako
jedyny język nauczania w szkołach i przedszkolach
państwowych. Reforma została zapoczątkowana przez byłego
ministra edukacji i nauki karlisa Šadurskisa. Aby zbadać
sytuację polskich placówek edukacyjnych na Łotwie, w lipcu
przybyli tutaj przedstawiciele Ministerstwa spraw 
Zagranicznych RP oraz kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

w ciągu dwudniowej wizyty delegacja udała się do 
wszystkich czterech szkół polskich na Łotwie: 
szkoły Polskiej im. ity kozakiewicz w rydze, Gimnazjum 
Polskiego im. stefana Batorego w rezekne, Gimnazjum 
Polskiego im. józefa Piłsudskiego w daugavpils oraz Polskiej
szkoły Podstawowej im. hr. Platerów w krasławiu.

zastępca dyrektora departamentu współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą Msz zbigniew ciosek powiedział, iż 
polskie szkoły są ważnym miejscem, gdzie polska młodzież, ale
też osoby innych narodowości, mogą poznać polski język 
i kulturę. wszystkie cztery szkoły polskie na Łotwie zrobiły na
delegacji naprawdę duże wrażenie.

rozmowy toczyły się wokół reformy szkolnictwa, bo właśnie
ocena sytuacji szkół polskich była głównym celem wizyty.
Goście pytali o przygotowanie placówek do wdrożenia nowych
wymogów. dyrektor ciosek zaznaczył, iż prowadzone są 
rozmowy z łotewskim Men-em, aby szkoły polskie mogły
funkcjonować na nieco innych warunkach, zgodnie z zapisami

bilateralnej, nadal obowiązującej, umowy Polski i Łotwy. 
dyrektor departamentu współpracy z Polonią i Polakami za
Granicą kancelarii Prezesa rady Ministrów jan Badowsk,i
wyraził uznanie dla lokalnych Polaków trwających w polskości
tutaj na Łotwie. jako reprezentant pełnomocnika rządu 
ds. współpracy z Polonią i Polakami za granicą, ministra jana
dziedziczaka, zaznaczył wagę dostępności edukacji w języku
polskim i zadeklarował wszelkie wsparcie dla inicjatyw
również na innych płaszczyznach działalności m.in. kulturze 
czy mediach polonijnych. 

Państwo polskie wspiera bowiem działania skierowane na
naukę języka polskiego na całym świecie. wszędzie tam, gdzie
rodzice chcą, aby dzieci znały język polskich

Delegacja z Polski 
w placówkach edukacyjnych

NieDOsZŁy sTRAjk NAUcZycieli
W całej Łotwie 19 września miał zacząć się bezterminowy strajk
nauczycieli szkół i przedszkoli. Do strajku jednak nie doszło.
Łotewski rząd i Związek Zawodowy Łotewskich Pracowników
Oświaty osiągnęli porozumienie. 

Przewodnicząca związku zawodowego w Gimnazjum Pol-
skim im. józefa Piłsudskiego linda ivana-filipowa wyjaśniła, iż
nauczyciele zaczęli myśleć o strajku już latem, kiedy w czerwcu
odbyła pikieta w rydze. niczego nie osiągnęli, rząd nawet nie
chciał z nauczycielami rozmawiać. dlatego już wtedy
postanowiono, iż we wrześniu będzie strajk. nauczyciele prosili
o podwyżki pensji i zbilansowanie stawki. tym bardziej, że po
wejściu w życie nowych standardów nauczania, nauczyciele nie
mają materiałów, środków nauczania, nie mają książek 
i przygotowanie się do zajęć wymaga więcej czasu.

w dyneburskim gimnazjum do związku zawodowego należy
około czterdzieści procent nauczycieli, ale strajkować zamierzali

nie tylko członkowie związku, lecz prawie wszyscy – 99%
nauczycieli gimnazjum. zaczęto od ankietowania nauczycieli –
kto zamierza strajkować, jeżeli będzie strajk, a kto nie. Potem
tworzono dokumenty i pokazywano nauczycielom prezentacje z
konkretnymi wymaganiami, które będą przedstawione rządowi.
na początku dołączyła tylko część nauczycieli, a potem reszta.

informacje o strajku dostępne były w szkole w formie
plakatów, we wrześniu odbyły się również wywiadówki, na
których nauczyciele opowiadali rodzicom o przebiegu
planowanego strajku. w całym kraju nauczyciele są tylko
częściowo zadowoleni z tego, co osiągnęli. są tacy, którzy nie
wierzą, iż zostanie uporządkowany system stawek lub na
przykład zrealizowane obiecane przez rząd podwyżki. 

rada nauczycieli Łotwy podaje, iż kompromis osiągnięty
przez związek zawodowy pracowników oświaty jest tylko pier-
wszym krokiem do niezbędnego podwyższenia jakości systemu
edukacji na Łotwie.

Tablica pamiątkowa 
Polakom w RTU
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Wystawa graficzki
Anny Kłos

kurator wystawy jarosław tondera z wyższej szkoły informatyki
stosowanej i zarządzania w warszawie opowiedział o koncepcji 
wystawy, która powstała, aby uczcić owocną współpracę uczelni ze
związkiem Polaków na Łotwie, który w 2022 r. obchodzi swoje stulecie.

stąd decyzja by wystawić prace anny
kłos – profesora uczelni wykładającego
grafikę. zdaniem kuratora prace są
współmierne do uroczystości. wystawa
pokazuje widzowi coś, co ma łączyć. nie
jest ważny język, nie są ważne rzeczy
namacalne, ważna jest więź między
człowiekiem, a człowiekiem. więź, która
pokazuje, iż jesteśmy ludźmi, żyjemy na
tej samej planecie i dążymy do tego
samego. wystawa jest przesłaniem pon-
adnarodowym. Pokazuje jednakowe
ideały, cele, które podkreśla właśnie sz-
tuka. 

otwarcie wystawy swoją obecnością
zaszczyciła delegacja przedstawicieli
Ministerstwa spraw zagranicznych oraz
kancelarii Prezesa rady Ministrów rP.

centrum kultury Polskiej w Daugavpils nawiązało niezmiernie owocną współpracę 
z Wyższą szkołą informatyki stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, 
a efektem była kolejna prezentacja twórczości polskich artystów w Domu Polskim. 
W połowie lipca w galerii odbył się wernisaż prac wybitnej polskiej graficzki Anny kłos. 

Anna kłos, ur. w Warszawie.
Artysta grafik, wykładowca
akademicki, kurator wystaw.
W 2007 r. obroniła pracę
doktorską pt. „kolaż
dadaistyczny, jako inspiracja
mojej twórczości” na
Wydziale Artystycznym UMcs
w lublinie. W latach 2002-
2010 współpracowała z
koncernem wydawniczym
Bertelsmann Media, dla
którego wykonała kilkaset
projektów okładek książek i
layoutów, głównie do
wysokonakładowych tytułów.
Brała udział w wielu
wystawach zbiorowych.

Festiwal 

"Baltica 2022"
W dniach 6–10 lipca na Łotwie rozbrzmiał
międzynarodowy festiwal folkloru “Baltica”. 
W tym roku koncerty i imprezy odbyły się w wielu
miastach łotewskich: Rydze, Talsi, siguldzie, 
Turaidzie, inčukalnsie, krimuldzie, Mālpilsie,
jūdaži, inciemsie, lēdurdze, kuldīdze, Alsundze,
skrundzie, Ventspilsie, Pope oaz Dundadze.

Pierwszy festiwal “Baltica” zorganizowano w
dalekim 1987 r. od tego czasu impreza odbywa się
cyklicznie przy współpracy instytucji państwowych,
samorządowych oraz pozarządowych. Głównym orga-
nizatorem jest Łotewskie centrum kultury narodowej.
tegoroczna edycja skupiła 225 zespołów folklorysty-
cznych z całej Łotwy, wśród nich najwięcej z Łatgalii –
aż 76. aby zakwalifikować się do udziału w festiwalu
należało zdobyć pierwszą lub drugą kategorię 
w specjalnych przesłuchaniach.

w festiwalu “Baltica” wziął udział także zespół
“zgoda” z jekabpilskiego oddziału zPŁ. w dniu 9 lipca
udali się do Ventspils, aby wystąpić na dużej scenie w
koncercie mniejszości narodowych: „tā dziedāju, tā
runāju, kā es biju ieraduse” (pol. tak śpiewałam, jak
mówiłam, jak zwykłam). wyjazd umożliwiło wsparcie
urzędu miasta jekabpils. 
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w weekend drugiej dekady lipca w krasławiu hucznie obchodzono
święto Miasta. organizatorzy przygotowali bogaty program ciekawych
inicjatyw. Były koncerty, wystawy, imprezy sportowo-rekreacyjne 
oraz degustacje. jedną z nieodzownych inicjatyw już od wielu lat jest
święto ogórka.

jedną z dyscyplin było przygotowanie nietypowych
dań z ogórka. Gospodynie potrafiły zadziwić uczestników
imprezy oryginalnością i smakiem dań ze zwykłych
wydawało by się ogórków. trzecie miejsce zajęły chipsy
ogórkowe przygotowane przez pracowników biblioteki
krasławia, drugie – zupa ogórkowa od uczestników 
z gminy kapława, na pierwszym zaś miejscu uplasowały
się dania domu kultury Šķaunes „ogurču smakteigais” 
i “Gaiļupeitis muļdenis”.

wśród gości święta Miasta byli również Polacy 
z hajnówki. współpraca łotewskiego krasławia 
z powiatem hajnowskim w Polsce trwa już od dwudziestu

lat. ks. zbigniew niemyjski, proboszcz parafii
Podwyższenia krzyża świętego w hajnówce zaznaczył, 
iż obejmuje różne dziedziny, w tym także kulturalną 
i religijną. wójt gminy narewka jarosław Gołubowski 
był pod tak wielkim wrażeniem, iż postanowił wdrożyć
tradycję „święta ogórka” w Polsce.

święto ogórka w powiecie krasławskim ma długą
tradycję i jest związane z gatunkiem ogórka uprawianym
na tych terenach. nasiona są pilnie strzeżone już ponad
sto lat i nie są przekazywane lub sprzedawane osobom
trzecim. 

Święto Krasławia



W dniach 13-14 sierpnia Mazurska szkoła Żeglarstwa 
po raz dwudziesty pierwszy zorganizowała najtrudniejsze 
w Polsce regaty śródlądowe rozgrywane w formule 
24-godzinnego wyścigu non-stop. 

„Balanga” 
na pierwszym

miejscu

Współorganizatorem Mistrzostw były Oczy Mazur –
Międzynarodowe centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej.
Patronat honorowy nad regatami objął Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin,
a regaty były współfinansowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W klasie Dezeta
klasyczna wystartowała ekipa Polaków z Dyneburga.

impreza rozpoczęła się wspólnym ogniskiem w piątek, 
12 sierpnia, a start regat tradycyjnie odbył się w sobotę 
o godzinie 13.00. Wystartowało łącznie 17 załóg. 

Trasa regat jak zwykle wiodła przez jeziora i kanały
północnej części szlaku Wielkich jezior Mazurskich. start i
meta znajdowały się przed portem Oczy Mazur na jeziorze

kisajno. Żeglarzom dopisywała wspaniała słoneczna pogoda,
wiatr był 2–3 w skali Beaforta. Załogi wiosłowały tylko kilka
godzin w nocy.

W klasie Dezeta klasyczna wzięło udział siedem załóg:
„Pierwsza szklanka”, „egeria”, „Hulaj dusza”, „Domówka”, 
’’W tango’’, „czwarta szklanka” oraz „Balanga” z załogą łotewską.
W skład ekipy weszli Polacy z Łotwy oraz Polski: Marcin sitek,
Ryszard stankiewicz, Peteris Dzalbe, Raul Dzalbe, Witaliusz
Ławrynowicz, Mikołaj Żewnierowicz, igor Miedwiediew,
Wojciech Bohdanowicz, Rafał Narkiewicz-jodko i konrad
Wasilewski. 

Od początku i prawie do końca wyścigu prowadziła
„Pierwsza szklanka”. Byli już pewni swego zwycięstwa, 

ale w końcówce wyścigu zlekceważyli ekipę „Balangi” i
przegrali pojedynek wiosłowy. Żeglarze łotewsko-polscy
na podium zajęli najwyższe miejsce. Druga była załoga
„Pierwszej szklanki”, a trzecie miejsce zajęła „egeria” –
ubiegłoroczny zwycięzca regat. W tej klasie startowała
także załoga na „czwartej szklance” składająca się 
z niewidomych żeglarzy z Warszawy. 

Tradycyjnie na każdą przekraczającą metę załogę 
w porcie czekały gorące grochówka i bigos z kuchni
polowej. Zawodnicy otrzymali medale, puchary, dyplomy,
a także nagrody rzeczowe, ufundowane przez firmy
Garmin Polska, Teekanne oraz organizatorów regat 
i gabinet masażu „cuda Niewidy” z Warszawy. 

„Balanga” 
na pierwszym

miejscu
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Obchody Święta Wojska Polskiego na Łotwie

obchody w 2022 r. rozpoczęły się 15 sierpnia w bazie nato
w Ādaži uroczystą Mszą świętą w intencji żołnierzy i ich rodzin,
którą odprawił ks. kapelan ppor. emil skobel. do bazy przybyli
przedstawiciele ambasady rP w rydze charge d’affairs Łukasz
cudny oraz attaché obrony rP na Łotwie płk tadeusz
słomczewski. obecni byli również dowódcy kontyngentów
wchodzących w skład Łotewskiej grupy bojowej. do święta
wojska Polskiego nawiązano również w polskiej Mszy świętej
w ryskim kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej.

w dniu18 sierpnia uroczystości odbyły się w dyneburgu i
okolicy. w południe pod krzyżem na słobódce oraz pomnikiem
dowódcom kampanii Łatgalskiej, w Parku wolności, wieńce i
znicze złożyli konsul rP Mariusz Podgórski, attaché obrony,
wojskowy, Morski i lotniczy płk tadeusz słomczewski wraz z
zastępcą ppłk sławomirem kłosowskim, dowódca polskiego
kontyngentu wojskowego w Ādaži major daniel fac, Prezes
związku Polaków na Łotwie ryszard stankiewicz oraz
członkowie zarządu dyneburskiego oddziału zPŁ. delegacja
udała się także do kwater legionistów Polskich w Ławkiesach i
wyszkach, oraz  Grobu nieznanego Żołnierza na cmentarzu
katolickim w dyneburgu.

co roku  na Łotwie odbywa 
się szereg uroczystości związanych 
z obchodami święta wojska 
Polskiego. jest to święto 
sił zbrojnych rzeczypospolitej 
Polskiej, obchodzone 15 sierpnia, 
na pamiątkę zwycięskiej 
Bitwy warszawskiej w 1920 r., 
stoczonej w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej.

Przyjęcie z okazji święta wojska, zorganizowała ambasada
rP w rydze oraz attaché obrony 15 września w Łotewskim
Muzeum wojny. w przemówieniu ambasador rP Monika
Michaliszyn podkreśliła długie i dobre tradycje współpracy
militarnej Polski i Łotwy, oraz nawiązała do konieczności
solidarności w obliczu wojny w ukrainie. attaché obrony rP
płk tadeusz słomczewski mówił o Bitwie warszawskiej 1920 r.
oraz kampanii Łatgalskiej. wśród gości był arcybiskup
metropolita ryski zbigniew stankiewicz, wicemarszałek
saeimy rŁ dagmāra Beitnere-le Galla oraz wicemer rygi,
edvards smiltēns.

14 15
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związek Polaków na Łotwie był pierwszą organizacją
polityczną Polaków, a jej celem była reprezentacja
mniejszości polskiej na wyborach do saeimy Łotwy.
najbardziej znane nazwiska związkowców działających w
okresie międzywojennym to jan wierzbicki – pierwszy poseł
polski w parlamencie łotewskim, jarosław wilpiszewski, który
również został posłem i stanisława dowgiałłówna – pierwsza
szefowa związku. w okresie międzywojennym Polacy
aktywnie działali w samorządach łotewskich m.in. w
dyneburgu, rzeżycy, lucynie, krasławie, lipawie czy rydze.
Pierwszy zPŁ został rozwiązany w 1931 r., w wyniku
kontrowersji politycznych. natomiast już w 1932 r. założono
Polskie zjednoczenie narodowe. w 1939 r. reaktywowano
związek Polaków w Łotwie, lecz działał tylko do pierwszej
okupacji sowieckiej w 1940 r. w okresie, kiedy Łotwa była w
składzie zsrr , nie było możliwości działania dla żadnych
organizacji społecznych. Polskość zachowywano w rodzinach,
potajemnie organizowano naukę języka polskiego. 

Pod koniec lat osiemdziesiątych powstało również Polskie
towarzystwo społeczno-kulturalne na Łotwie na czele z itą
kozakiewicz, dziennikarką i filolożką, członkinią Łotewskiego
frontu narodowego. związek Polaków na Łotwie oficjalnie
odnowiono dopiero 14 stycznia 1990 r. obecnie zPŁ ma
oddziały w rydze, dyneburgu, rzeżycy, krasławiu, lucynie,
jekabpilsie, lipawie, jełgawie oraz jurmali.

z historią związku można było zapoznać się na
poświęconej stuleciu wystawie „wytrwać na przekór historii”
odsłoniętej w domu Polskim. ekspozycja przygotowana przez
tomasza otockiego zastępcę redaktora naczelnego „Przeglądu
Bałtyckiego”, członka zarządu „fundacji Bałtyckiej”, pasjonata
Łotwy i wielkiego przyjaciela łotewskich Polaków powstała
przy wsparciu fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie”. 

Łączy dwie części: opowieść o związku, który powstał w
1922 r. i został zlikwidowany w 1940 r. oraz związku, który
odrodził się w 1990 r. i funkcjonuje do dzisiaj. są też
informacje o działaniu Polaków w czasach sowieckich.
według autora najtrudniejsza była selekcja materiału i
opowiedzenie historii organizacji w sposób skondensowany.

wystawa powędruje również do polskich placówek
edukacyjnych na Łotwie. 

kolejnym elementem obchodów było złożenie
wieńców i kwiatów pod krzyżem poświęconym legionistom
polskim oraz pomnikiem dowódców kampanii Łatgalskiej,, na
słobódce w Parku wolności. oprócz gości oficjalnych i
polityków, przybyli tutaj prezesi oddziałów związku Polaków
z całej Łotwy, młodzież oraz seniorzy – działacze związku,
którzy doprowadzili do odrodzenia organizacji ponad
trzydzieści lat temu.

następnie w Pałacu kultury odbył się koncert poświęcony
stuleciu związku Polaków na Łotwie. swoją obecnością
obchody zaszczycili deputowani Xiii saeimy: były premier
Māris kučinskis, janīna kursīte, alina Gendele oraz radni
urzędów miasta z dyneburga i lucyna. w imieniu ambasady
rP w rydze oraz Pani ambasador Moniki Michaliszyn, wielu
dalszych sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy
społecznej i znakomitych wyników życzył charge d’affair
ambasady Łukasz cudny. 

W 2022 r. przypada 100. rocznica powstania związku Polaków na Łotwie. zPŁ jest jedną z najstarszych
organizacji zrzeszających Polaków w Europie. Obchody jubileuszu odbyły się 3–4 września 
w stolicy łotewskich Polaków – dyneburgu. Właśnie tutaj 6 sierpnia 1922 r. powstał zPŁ. 

100-lecie Związku 
Polaków na Łotwie
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ZPŁ 100 – Fakty i liczby
l Najstarszą organizacją polską było Towarzystwo Dobroczynności, założone w 1878 r. w

Rydze. w 1879 r. zawiązano towarzystwo śpiewacze „auszra”. obie organizacje działały do jesieni
1940 r.
l Związek Polaków w Łotwie powstał 6 sierpnia 1922 r. w Dyneburgu. Przewodniczącą zPŁ

została stanisława dowgiałłówna, a w 1923 r. – jarosław wilpiszewski.
l Założony w 1922 r. Związek Polaków w Łotwie wziął udział w wyborach do saejmy.

jedynym polskim posłem został jan wierzbicki.
l jesienią 1925 r.  drugi polskim posłem został jarosław wilpiszewski.
l w 1931 r. władze łotewskie ze względu na rzekome łamanie prawa zawiesiły działalność

zPŁ, zamknęły związek Polskiej Młodzieży katolickiej, gazetę „dzwon”, a także sześć polskich
szkół w powiecie iłłuksztańskim. W styczniu 1932 r. ogłoszono likwidację ZPŁ.
l W 1932 r. powstało Polskie Zjednoczenie Narodowe (PZN), a głównymi działaczami byli

jarosław wilpiszewski, władysław Łapiński, jan wierzbicki, henryk tomaszewicz i Bolesław
Baużyk. 
l Po zamachu stanu dokonanego przez premiera kārlisa Ulmanisa 15 maja 1934 r.

rozwiązano wszystkie partie polityczne i organizacje mniejszości narodowych. ostatni zjazd Pzn
odbył się 25 lutego 1934 r. w domu Polskim w dyneburgu. organizację zlikwidowano 19 stycznia
1935 r.
l W warunkach dyktatury funkcjonowały szkoły i domy polskie, w Rydze działał Teatr Polski,

wydawano gazetę „Nasze Życie”.
l Związek Polaków w Łotwie reaktywowano 31 marca 1939 r. zPŁ liczył około trzech tysięcy

członków i miał 19 oddziałów. związek zlikwidowały władze sowieckie 14 listopada 1940 r.
l Ostatnie polskie szkoły w Rydze, lipawie i Dyneburgu zamknięto pod koniec lat

czterdziestych. nie mogła ukazywać się prasa w języku polskim. 
l W 1978 r. Wanda Puķe (ur. Bok) założyła klub Przyjaciół Polski „Polonez” w domu kultury

Budowniczych w rydze, a w 1988 r. na jego podstawie powstało towarzystwo kultury Polskiej.
l W 1989 r. utworzono Towarzystwo społeczno-

kulturalne Polaków na Łotwie, które 14 stycznia 1990 r.
przekształciło się w związek Polaków na Łotwie (zPŁ).
Prezesem wybrano itę kozakiewicz. 
l W następnych latach powstawały organizacja polskie

na terenie całej Łotwy m.in. 8 sierpnia 1988 r. założono
towarzystwo „Promień”w dyneburgu, 6 listopada 1988 r.
powstał oddział ryski kierowany przez zbigniewa
Mieszkowskiego, 18 grudnia 1988 r. powołano związek w
rzeżycy. oddział w jełgawie powstał 15 marca 1989 r. 

l Znacząca rolę w odnowieniu działalności ZPŁ odegrała ita kozakiewicz. w 1989 r. stanęła
na czele towarzystwa społeczno-kulturalnego Polaków na Łotwie, zaś w następnym roku
przewodniczyła już związkowi Polaków na Łotwie. zginęła tragicznie jesienią 1990 r.
l Prezesami ZPŁ kolejno byli robert seliszka (1991-1992),  Maria szymańska (1992-1993),

Maria kudriawcewa (1993-1998), tadeusz ketler (1998-2000) oraz  wanda krukowska (2000-
2012). od marca 2012 r. związkiem Polaków na Łotwie kieruje ryszard stankiewicz, jednocześnie
przewodniczący oddziału „Promień” w dyneburgu
l W 1991 r. wydano pierwszy numer czasopisma związkowego „Polak na Łotwie”.
l W 1998 r. w Dyneburgu powstało samorządowe centrum kultury Polskiej na początku

kierowane przez ś.p. władysława nowickiego, a obecnie przez Żannę stankiewicz. 
l Obecnie w Oddziałach ZPŁ funkcjonuje kilka zespołów i chórów promujących kulturę

polską. w jełgawie działają zespoły wokalne „stokrotki” i „słowiczek”, w jēkabpils zespół wokalny
„rodacy”, w lipawie zespół wokalny „Bursztynki”, w krasławiu - „strumień”, w lucynie – „czerwone
korale”. w rzeżycy istnieje chór „jutrzenka”, a w dyneburgu – chór „Promień” oraz młodzieżowy
zespół tańca ludowego „kukułeczka”.

dla przybyłych ze wszystkich zakątków Łotwy Polaków 
i gości wystąpili artyści polscy z wileńszczyzny: ewelina
saszenko i rafał jackiewicz Quartet. wokalistka ewelina
saszenko jest absolwentką litewskiej akademii Muzycznej 
i teatralnej w wilnie, laureatką oraz zdobywczynią wielu
nagród na prestiżowych festiwalach dla wokalistów na litwie
oraz za granicą. w 2011 r. reprezentowała litwę w konkursie
piosenki „eurowizja 2011”. w składzie rafał jackiewicz Quartet
są młodzi i ambitni muzycy jazzowi. w poszukiwaniach

twórczych łączą takie gatunki muzyczne jak contemporary jazz
czy też world music. w swoim repertuarze bazują na autorskich
kompozycjach lidera zespołu rafała jackiewicza – znanego
saksofonisty z wileńszczyzny. w 2021 r. zespół wydał
debiutancką płytę pod tytułem „sometimes”. artyści
przedstawili kilkanaście utworów patriotycznych oraz
evergreenów w aranżacji jazzowej. na bis ewelina saszenko 
i rafał jackiewicz Quartet zagrali rotę, którą na stojąco
odśpiewała cała sala. uroczystości uwieńczyło  przyjęcie 
w byłej posiadłości hrabiów Platerów w swencie.

wśród gości był jan Badowski, dyrektor departamentu
współpracy z Polonią i Polakami za Granicą kancelarii Prezesa
rady Ministrów. w imieniu sekretarza stanu, pełnomocnika
rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą ministra jana
dziedziczaka, podziękował związkowcom za utrzymanie
polskości, języka polskiego, kultury polskiej, tradycji i wiary.
wyraził podziw dla polskiej mniejszości, która jest szanowana
zarówno w ojczyźnie, jak i na Łotwie.  

Podsumowując zadeklarował wsparcie kPrM-u dla
ważnych inicjatyw zPŁ.

trudno sobie wyobrazić obchody jubileuszu  bez obecności
prezesa fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie” Mikołaja
falkowskiego. organizacja to od lat pomaga Polakom na Łotwie
realizować inicjatywy oraz projekty we wszystkich obszarach
działań. Prezes falkowski obiecał nadal wspierać działania
związku Polaków na Łotwie i wszelkie pomysły skierowane 

na zachowanie i kultywowanie polskich
tradycji, historii i języka. 

Prezes związku Polaków na Łotwie
ryszard stankiewicz z wielkim
wzruszeniem podziękował wszystkim
Polakom i osobom, które przyczyniły się
do funkcjonowania organizacji. zaznaczył,
iż w śród Polaków lokalnych są jeszcze
prawdziwi świadkowie historii – działacze,
którzy odtwarzali związek w latach 
80-tych i 90-tych. związek Polaków 
na Łotwie ma duże osiągnięcia, w ciągu
stu lat Polacy nieustannie działali na rzecz
zachowania swej kultury i historii 
na terenach obecnej Łotwy. oczywiście
związek zmaga się ze starzeniem się
członków – tendencja ta jest współczesną
plagą. są też nowe wyzwania, lecz według
prezesa najważniejsze jest przekazanie
dorobku aktywnym działaczom którzy, 
na szczęście, są w każdym oddziale. 

w niedzielę, 4 września w kościele 
pw. serca jezusowego odprawiona została
Msza święta w intencji związku Polaków
na Łotwie. we wzruszającej homilii ksiądz
proboszcz andris szewełs podkreślił
wkład duchownych w rozwój działalności
związku i nazwał zachowanie polskości
wspólną sprawą łotewskich Polaków.
Modlitwę wiernych napisał ks. robert
Maciejewski, a młodzież z zespołu tańca
ludowego „kukułeczka” złożyła dary.

następnie delegacja przedstawicieli
kancelarii Prezesa ray Ministrów oraz
fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie”
udała się do Gimnazjum Polskiego 
im. józefa Piłsudskiego, aby wręczyć
wyprawki pierwszoklasistom. już od kilku
lat dzięki wsparciu z Polski, wszyscy
uczniowie zaczynający naukę w szkołach
polskich na Łotwie otrzymują tornistry
wypełnione niezbędnymi w szkole
artykułami. w polskich szkołach na Łotwie
w roku szkolnym 2022/2023 naukę
pobiera ponad 1500 uczniów.

jubileusz zPŁ dla wielu działaczy był  
z pewnością momentem refleksji. Minione
stulecie obfitowało w momenty trudne dla
Polaków i dla związku, lecz jednocześnie
wydarzenia polityczne epoki przełomu
otworzyły ponownie możliwość zrzeszania
się i prowadzenia aktywności społecznej,
kulturalnej i oświatowej. związek Polaków
na Łotwie stoi u progu nowych wyzwań
związanych z cyfryzacją i globalizacją, lecz
najważniejsi zawsze będą ludzie –
członkowie związku, którzy stanowią
rdzeń organizacji. sto lat już mamy. 
nie pozostaje nic innego, jak życzyć nam –
dwieście lat!

6 sierpnia 1922 roku, Dyneburg, zjazd Polaków. W tym mieście nad Dźwiną, stolicy historycznych Inflant
Polskich, powstaje pierwsza w historii polska organizacja polityczna na Łotwie.
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historia historia

w Bytomiu na śląsku, które powstało w
1932 roku, oraz w kwidzynie na Powiślu,
założonego w 1937 roku. dyrektorem
tego ostatniego został znany działacz
oświatowy władysław Gębik. do dziś jest
on patronem działającego w kwidzynie
liceum. Polska szkoła średnia na Powiślu
była, jak wspomniał prezes instytutu
Pamięci narodowej dr karol nawrocki
(iPn zorganizował specjalną wystawę
poświęconą stuleciu, pokazywaną w
różnych miastach Polski) „enklawą
polskiej myśli, kultury i języka.”. 

TRZy TyGODNie 
PO POlAkAcH NA ŁOTWie

27 sierpnia 1922 r. w Berlinie doszło
do zjazdu przedstawicieli czołowych

organizacji skupiających Polaków w
niemczech. wtedy uchwalono statut
organizacji, nazywanej po niemiecku
Bund der Polen in deutschland. jak
możemy przeczytać na stronie dzieje.pl
wśród inicjatorów powstania zPwn
znaleźli się prezes towarzystwa
szkolnego w olsztynie jan Baczewski
oraz jan kaczmarek z Bochum, który był
współzałożycielem Polskiego
uniwersytetu ludowego. Pierwszym
prezesem został związany z waplewem
na Powiślu stanisław hr. sierakowski,
zaś jego następcą w 1933 roku 
ks. Bolesław domański z zakrzewa na
Pograniczu. Po śmierci księdza w 1939
roku czasowo na czele zPwn stanął
stefan szczepaniak. nowego prezesa nie
zdołano juz wybrać, wybuchła ii wojna
światowa, która zmiotła również
związek Polaków w Łotwie, odrodzony w
1939 roku. 

zPwn dzielił się na kilka dzielnic.
Pierwsza obejmowała śląsk opolski,
gdzie wciąż mieszkało najwięcej
ludności polskiej, druga Berlin,
Brandenburgię, dolny śląsk i saksonię,
trzecia nadrenię, westfalię i Badenię. w

skład czwartej dzielnicy weszły warmia
i Mazury, zaś w ramach piątej
wyodrębniono Pogranicze, razem z
zakrzewem, nazywanym „stolicą
Polaków niemieckich” albo „Małą
warszawą”. Pod koniec lat dwudziestych
związek liczył ok. 45 tys. członków.

POD ZNAkieM RODŁA

w landtagu Prus z ramienia związku
zasiadali hr. stanisław sierakowski oraz
ks. karol koziołek. Polacy byli obecni
także w radach miejskich i
powiatowych. z inicjatywy zPwn
powstał w 1933 roku w Berlinie tzw.
Bank słowiański, czyli centralny Bank
spółdzielczości Polskiej. Polacy powołali
do życia swoje spółdzielnie rolno-
handlowe, stowarzyszenia kulturalne,
zespoły artystyczne oraz kluby
sportowe. na skutek działań zPwn
udało się ocalić przed wyburzeniem
średniowieczną wieżę Piastowską w
opolu, pozostałość zamku Piastów,
wyburzonego jeszcze w czasach
przednazistowskich.

na krótko przed dojściem hitlera do
władzy powstało „rodło”, które

Polacy w Niemczech także
obchodzą stulecie swego związku
6 sierpnia 1922 roku powołano do życia w dyneburgu związek Polaków w Łotwie
(zPwŁ). trzy tygodnie później w Berlinie doszło do zawiązania związku Polaków 
w niemczech (zPwn), który został zarejestrowany oficjalnie 3 grudnia tego roku.
Przez kilkanaście lat, aż do rozwiązania związku i zakazania działalności 
polonijnej w 1940 roku, Polacy utrzymywali w niemczech banki, spółdzielnie,
przedsiębiorstwa, szkoły, przedszkola, biblioteki. wydawali książki, gazety,
czasopisma. nad tym wszystkim czuwał zPwn. 
wreszcie, działacze związku z powodzeniem startowali, podobnie jak Polacy 
na Łotwie, w wyborach samorządowych i parlamentarnych. 

NieMcy cOFAją się 
NA ZAcHóD...

Po traktacie wersalskim z 1919 roku,
który ustanawiał nowe granice
pokonanych w i wojnie światowej
niemiec, nie wszystkie tereny, na
których mieszkali Polacy, zostały
włączone do odrodzonej
rzeczypospolitej. Poza państwem
polskim znalazły się takie ziemie jak
Mazury, warmia i Powiśle, Górny i dolny
śląsk, a także Pogranicze, obejmujące
skrawki dawnych prowincji Poznańskiej
i Prus zachodnich. na tych terenach
zalążki działalności polonijnej zaczęły

kiełkować jeszcze w 1920 roku, gdy
powołano do życia związek Polaków w
Prusach wschodnich (obejmujących
takie ośrodki jak ełk, Giżycko, Mrągowo,
olsztyn czy ostróda). w tym samym
roku odbył się, niekorzystny dla
Polaków, plebiscyt na warmii i
Mazurach. zdecydowana większość
mieszkańców tych ziem opowiedziała
się za przynależnością do Prus
wschodnich, a więc republiki
weimarskiej. jednak związek Polaków w
niemczech nie ograniczał swojej
działalności tylko do „odry, Łyny i
Bałtyku”, Polacy widoczni byli także w
zagłębiu ruhry, nadrenii-westfalii,
saksonii, Berlinie i Brandenburgii.
oblicza się, że w całych niemczech żyło
wówczas co najmniej 1,5 mln Polaków, z
tego 100 tysięcy w stołecznym Berlinie.
Polacy dorobili się tam własnego
„dziennika Berlińskiego”, który ukazywał
się aż do września 1939 roku. wraz z
„Gazetą olsztyńską”, śląskimi „nowinami
codziennymi” oraz „Głosem Pogranicza i
kaszub”, stanowił część dorobku
wydawniczego Polonii niemieckiej,
podobnie jak prasa związkowa: „Polak w

niemczech” czy (dodatek młodzieżowy)
„Młody Polak w niemczech”. 

Polacy posiadali swoje szkoły
(ludowe, katolickie) na warmii,
Pograniczu i na śląsku opolskim.
dorobili się także dwóch gimnazjów: 

Tomasz Otocki

Rodło, symbol Związku Polaków 
w Niemczech, powstało w 1932 roku. 

Nekrolog ks. Domańskiego, „Nasze Życie”, 30 kwietnia 1939 roku (w załączniku), odczyty
Włodzimierza Ihnatowicza o Polakach w Niemczech, „Nasze Życie”, 10 kwietnia i 8 maja 1938 roku.

Hr. Stanisław Sierakowski, pierwszy prezes
Związku Polaków w Niemczech, zdjęcie ślubne
z żoną, 1910 rok.
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historia historia

stworzyła graficzka janina kłopocka, zaś
nazwę (z połączenia słów „rodzina” i
„godło”) nadał mu edmund osmańczyk.
Był to symbol graficzny związku
Polaków w niemczech, przedstawiający
bieg rzeki wisły z krakowem. Potrzeba
stworzenia symbolu zaszła w wyniku
zakazu używania przez Polaków orła
Białego i flagi biało-czerwonej,
wydanego przez władze niemieckie. 

sytuacja społeczna i polityczna
Polaków w niemczech pogorszyła się po
tym, jak do władzy doszli naziści. jednak
nawet w trudnych warunkach represji,

związek Polaków w niemczech trwał i
nigdy, w okresie istnienia niepodległego
państwa polskiego, nie został
rozwiązany. ważna uroczystość miała
miejsce 6 marca 1938 r. w gmachu
berlińskiego theater des Volkes. wtedy
odbył się i kongres Polaków w
niemczech, na który przyjechało kilka
tysięcy Polaków z całego kraju, a także
goście z zagranicy. Polaków na Łotwie
reprezentował działacz młodzieżowy
włodzimierz ihnatowicz, w 1939 roku
wybrany prezesem zPwŁ. 

Podczas kongresu uchwalono „Pięć
Prawd Polaków”, które dla wielu
aktualne są i dzisiaj:

1. Jesteśmy Polakami! 
2. Wiara ojców naszych jest wiarą

naszych dzieci. 
3. Polak Polakowi bratem. 
4. Co dzień Polak narodowi służy.
5. Polska jest matką naszą, nie wolno

mówić o matce źle
spora część numeru „naszego Życia”

z 20 marca 1938 roku, polskiego
tygodnika wydawanego w rydze, była
poświęcona obradom kongresowym.
wśród autorów tekstów poświęconych
Polonii niemieckiej znaleźli się
wspomniany ihnatowicz, witold Massan,
Mamert Miż-Miszyn oraz wanda
tomaszewiczówna. Później ihnatowicz
wygłaszał na Łotwie odczyty
poświęcone Polakom w niemczech. 20
kwietnia 1939 roku w piśmie „Młody

Polak w niemczech” ukazał się jego
tekst na temat Polaków na Łotwie
zatytułowany „na Batorowym szlaku”. 

RePResje NAZisTóW

Po wybuchu ii wojny światowej
działacze zPwn poddani zostali
represjom. 26 października 1939 r. w
rypinie nazistowska bojówka zabiła
pierwszego prezesa związku stanisława
sierakowskiego. franciszek Myśliwiec,
prezes dzielnicy śląskiej, nie przeżył
zamknięcia w obozie w dachau.
seweryn Pieniężny, redaktor i wydawca
„Gazety olsztyńskiej”, działacz społeczny
i oświatowy na warmii, zginął w 1940
roku w obozie hohenbruch w Prusach
wschodnich. Miejsce wydawania „Gazety
olsztyńskiej” pohańbiono, ustawiając na
terenie zburzonego budynku szalet
miejski. 

na początku 1940 roku marszałek
rzeszy hermann Göring podpisał
„rozporządzenie w sprawie organizacji
polskiej grupy etnicznej w rzeszy
niemieckiej”, likwidujące związek
Polaków w niemczech, a także wszelkie
stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie
czy instytucje kulturalne i oświatowe.
Polacy stracili również, nie odzyskany
do tej pory, status mniejszości
narodowej w niemczech, zaś władze iii
rzeszy przejęły cały majątek związku,
warty ponad 8 milionów ówczesnych
marek niemieckich. 

Ksiądz Bolesław Domański na uroczystości 
otwarcia gimnazjum w Kwidzynie w 1937 roku
(Narodowe Archiwum Cyfrowe).

***
o stuleciu związku Polaków w

niemczech pisze się w mediach bardzo
dużo, oczywiście więcej niż o Polakach
nad dźwiną. to ważne wydarzenie
historyczne uczcił sejm i senat rP. izba
wyższa parlamentu polskiego wyraziła
„najwyższe uznanie dla założycieli
Związku będącego największą i
najaktywniejszą organizacją polonijną

działającą w granicach Niemiec”.
Przypomniano zasługi związku w
okresie międzywojennym, a także fakt,
iż w czasie ii wojny światowej „wielu
członków Związku swoją działalność
okupiło śmiercią i męczeństwem. W lutym
1940 roku Związek został zdelegalizowany
przez niemieckie władze. Część działaczy
Niemcy rozstrzelali, kilka tysięcy wywieźli
do obozów koncentracyjnych”, wspomniał

senat w swojej uchwale. stulecie
obchodzono także w regionach, gdzie
przed wojną działał zPwn, a więc na
Pomorzu, warmii i Mazurach, Pomorzu
zachodnim oraz Górnym i dolnym
śląsku. z okazji stulecia Poczta Polska
wydała specjalny znaczek, który mogą
obejrzeć czytelnicy „Polaka na Łotwie”. 

W trakcie pisania artykułu pomocny
okazał się m.in. tekst Macieja Replewicza
„100. rocznica uchwalenia statusu
Związku Polaków w Niemczech”,
opublikowany 22 sierpnia na portalu
dzieje.pl. Związki Polaków w Łotwie i
Niemczech udało się naświetlić dzięki
archiwalnym numerom „Naszego Życia”
wydawanego w Rydze w latach 1934-
1940. 

Budynek polskiego gimnazjum w Bytomiu w 1934 roku, Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Władysław Gębik, dyrektor gimnazjum 
w Kwidzynie, Wikipedia POLACTWO SPOD ZNAKU RODŁA, „Nasze Życie”, 20 marca 1938 roku.

Dziennik Berliński, ze statutem 
Związku Polaków w Niemczech, 
9-10 grudnia 1922 roku (Wikipedia) „Na batorowym szlaku”, „Młody Polak w Niemczech”, 20 kwietnia 1939 roku.
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Tysiące kilometrów 
w hołdzie Polakom

kalejdoskoP kalejdoskoP

Kontynuacja lata 
w galerii domu Polskiego
W Galerii centrum kultury
Polskiej 16 września została
otwarta wystawa prac
plastycznych łotewskich
artystek 
Maiji i Zane Berziń 
pod tytułem 
„słoneczne lato”, 
składająca się z różnorodnych
barwnych obrazów, powstałych
podczas plenerów letnich.
Otwarcie wystawy rozpoczął
występ uczestników 
ZTl „kukułeczka”. 

Maija Berzinia urodziła się w
rydze. jest członkinią Łotewskiego
związku artystów Plastyków i
stowarzyszenia artystów
Plastyków Powiatu dyneburskiego.
studiowała w liceum sztuk
Plastycznych im. jania rozentalsa
oraz  na wydziale Pedagogiki
Państwowej akademii sztuk
Pięknych. artystka wybiera
radosne i jasne kolory. słońce i
lato. nie nadaje obrazom własnych
negatywnych przeżyć i emocji, na
odwrót – wykorzystując jasne
odcienie, stara się zapomnieć o
czymś niedobrym. jej obrazy były
eksponowane w dyneburgu, rydze,
rezekne, sałaspiłsie, Poniewieżu,
Paryżu, toronto i innych miastach
świata.

zane Berzinia jest projektantką
tekstyliów. Pracuje w dziecięcym
uniwersyteckim szpitalu
klinicznym jako pedagog zajęć
pozalekcyjnych. Bierze aktywny
udział w wystawach, plenerach,
szkoleniach i sympozjach. artystka
prowadzi także warsztaty z
różnych dziedzin sztuki tekstylnej.
relaksujący spokój zane odnajduje
w swoim wiejskim domu,
uprawiając drzewa i rośliny –
odczuwając piękno natury o każdej
porze roku.

W dniu 18 sierpnia na Łotwę dotarli uczestnicy 
XXii Międzynarodowego Motocyklowego 
Rajdu katyńskiego im. komandora Wiktora Węgrzyna.
Śp. komandor Węgrzyn mówił, iż „Rajd katyński mówi
o Polsce pięknej, wielkiej i szlachetnej. Powstał po to,
by przywrócić Polakom ich prawdziwą historię 
i tożsamość. To nie jest wyłącznie podróż przez
minione stulecia i nasze święte miejsca. 
To przede wszystkim szkoła rycerska oparta 
na zasadach, jakie przekazali nam polscy żołnierze.”

rajdowcy co roku przemierzają tysiące kilometrów,
aby oddać hołd Polakom, którzy do końca byli wierni
swej ojczyźnie. w tym roku ze względu na wojnę w
ukrainie trasa została zmieniona. w drogę wyruszyły
dwie grupy, lecz żadna z nich nie pojechała do katynia.

uczestników rajdu przebiegającego przez Łotwę
przyjęli Polaacy w dyneburgu. Goście pod wodzą
komandora rajdu krzysztofa Balonia zwiedzili
gimnazjum polskie, gdzie zachwycili dzieci
uczestniczących w obozie letnim. następnie w domu
Polskim zorganizowano krótkie spotkanie z prezesem
zPŁ ryszardem stankiewiczem. Motocykliści zapoznali
się z historią dyneburskich Polaków, a w sali herbowej
napisali w księdze Pamięci następujące słowa: „niech
Bóg błogosławi wszystkim, którzy mają Polskę w
sercu”. 

rajdowcy wspólnie z konsulem rP Mariuszem
Podgórskim złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze
przy krzyżu Polskich legionistów na słobódce.
następnie udali się pod pomnik stefana Batorego.
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wielką postacią związaną z tą małą łotewską miejscowością, jest
tutejszy niemiec Gothards friedrichs stenders, który badał język łotewski,
został autorem alfabetu łotewskiego  oraz pierwszego łotewskiego
elementarza. urodzony 27 sierpnia 1714 r. w starej gminie lassen,
protestancki ksiądz zamiłowanie do języków odziedziczył po swym ojcu.
stenders nauczył się języka łotewskiego, a w drugiej połowie XViii wieku
stworzył łotewski alfabet. jego spuścizna jest unikatowa. Przetłumaczył
na język łotewski Pismo święte oraz katechizm, aby biedni chłopi
łotewscy mogli zrozumieć, co pastor w niedzielę mówi do ludzi z
ambony. zostawił kilka prac naukowych. w „księdze mądrości” np. pisze,
że świat ma pięć kontynentów, że są ludzie o czarnym kolorze skóry, że
ziemię otacza atmosfera. dla narodu łotewskiego – ludzi, którzy byli
faktycznie chłopami pańszczyźnianymi, to było niezmiernie istotne
novum. nie mieli przecież w owym okresie żadnych praw, a stenders
chciał ich kształcić. kolejnym polem działania duchownego były wiersze,
pieśni i bajki.  Pieśni oraz bajki wydawano aż trzy razy, ponieważ  Łotysze
bardzo polubili jego dzieła. Przez całe życie dużo pracował, dużo pisał,
tłumaczył i był bardzo znaczącą postacią dla rozwoju oświaty na
terenach jeszcze nieistniejącej wtedy Łotwy. zmarł stary stenders, jak go
dotychczas nazywają, 17 maja 1796 r. na jego nagrobku, na cmentarzu w
sunākste, napisano: „tutaj pochowano Gotharda friedricha stendersa,
Łotysza”. 

w 1989 r., dzięki inicjatywie lokalnej nauczycielki olgi spule, w
jałówce odsłonięto pomnik, a w starej plebanii utworzono Muzeum
Gothardsa friedrichsa stendersa. w muzeum od kilku lat gospodarują
Miervaldis i ilga Brodowsy. lokalna społeczność jest bardzo aktywna i
szczodra. zbiory są przez cały czas wzbogacane. Muzeum ma trzy części.
w pierwszej, w tym roku gości wystawa gobelinów daigi lapsy.
Podziwiając dzieła można zobaczyć selońskie widoki. druga część
poświęcona jest stendersowi, jego życiu, jego pracy i twórczości, a trzecia
część – dedykowana jest pamięci rodu i pałacu tyzenhauzów-
Przezdzieckich. Przedstawiciele  wyżej wymienionych, spolszczonych
rodów niemieckich, w XiX wieku panowali na tych terenach. szczególne
miejsce zajmuje  tutaj Maria Przeździecka. 

w osobnym budynku – spichlerzu ze starego majątku pastora,
znajduje się ekspozycja sprzętu rolniczego, artykułów gospodarstwa
domowego z różnych okresów oraz izba pamięci wybitnych osób
pochodzących z okolicy. z jałówki pochodzi m.in. arcybiskup metropolita
ryski zbigniew stankiewicz, a gospodarz muzeum nawet uczęszczał
razem z nim do szkoły. 

obok starego spichlerza zachował się oryginalny słup graniczny,
który niegdyś znajdował się na granicy posesji tyzenhauzów. na
początku XiX wieku alt-lassen kupił konstanty tyzanhauz, a jego starsza
córka Maria zawarła związek małżeński z hrabim aleksandrem
Przezdzieckim. ich syn aleksander konstanty w ostatnim kwartale XiX
wieku znacznie rozbudował istniejący dwór, który zamienił się w okazały
pałac w stylu neogotyckim. rezydencję otaczał rozległy park
krajobrazowy. 

Miervaldis Brodows z przykrością opowiada, iż wspaniałe pałace
tyzenhauzów zachowały się na litwie i na Białorusi, lecz pałac w jałówce
został zniszczony ponad sto lat temu, w czasie  i wojny światowej. na
terenie semigalii toczyły się wtedy zacięte walki z użyciem ciężkiej
artylerii. w 1915 r. pałac został prawie zdewastowany. Po uzyskaniu
niepodległości Łotwy odbyła się nacjonalizacja posiadłości i Przeździeccy
stracili alt-lassen. Miejscowe władze pozwoliły okolicznym chłopom
wykorzystać pozostałości po pałacu do budowy pieców w swoich
domach. w ten sposób piękny neo-gotycki pałac został niemal
doszczętnie rozgrabiony, pozostały tylko marne resztki fundamentu.
jedynym fragmentem, który się zachował jest domek wartownika. 

w jałówce znajduje się też ciekawy ewangelicko-luterański kościół.
Pierwszy drewniany kościół, w pobliżu miejscowości, został zbudowany
jeszcze w 1596 r., w 1610 r. kościół przeniesiono do lassen, a w 1639 r.

dobudowano plebanię. Murowany kościół powstał w 1806 r. Budynek
zachował się w bardzo dobrym stanie i jest znakomitym przykładem
lokalnych tradycji budownictwa sakralnego. swoiste dla protestantów
neo-barokowe wnętrze, zawdzięcza renowacji z 1888 r., którego
inicjatorką była Maryja tyzenhauz-Przeździecka. wówczas zamiast
drewnianej wierzy wybudowano murowaną i stworzono unikatowy
ołtarz. jego kompozycja składa się z trzech obrazów: na dole znajduje się
„święta wieczerza”, po środku „chrystus na krzyżu”, a na górze
„zmartwychwstanie chrystusa”. w górnej części możemy zobaczyć oko
Boga i duch święty w postaci gołębicy. w ten sposób w jednym ołtarzu
odzwierciedlono prawie całe Pismo święte. 

ciekawy jest los obrazu ołtarzowego „święta wieczerza”. w
kościele podczas i wojny światowej w 1915 r. ulokowano szpital
wojskowy (m.in. właśnie dlatego przed kościołem jest cmentarz
żołnierzy niemieckich). chorzy żołnierze potrzebowali ciepła, więc w
kościele palono ogniska. najbardziej od dymu ucierpiał obraz dolny
– stracił swoją okazałość i wymagał odnowienia. w 2021 r. roku
nareszcie udało się dokonać renowacji dzieła. restauratorzy
stwierdzili wówczas, iż nie jest to dzieło profesjonalnego artysty.
Miervaldis Brodovs przypisuje ten fakt wpływowi Maryi tyzenhauz.
to właśnie hrabina nalegała, aby szukać artystów spośród chłopów.
Podczas renowacji kościoła została wybudowana również galeria dla
organów. dokładnie nie wiadomo, z jakiej pracowni pochodzi
barokowy, wykonany w 1789 r. instrument, lecz miejsce jego
powstania jest wilno. instrument nadal działa i jest w bardzo
dobrym stanie. kolejną renowację przeprowadzono tutaj w 2005 r. 

wycieczkę po jałówce warto zakończyć spacerem po starym
cmentarzu protestanckim, gdzie niegdyś grzebano wyłącznie szlachtę i
osoby zamożne. najciekawszym obiektem jest tu grób idy Marii apsāne –
muzy wybitnego łotewskiego poety, pisarza, tłumacza, działacza
społecznego i polityka jānisa Pliekšānsa czyli rainisa. ida i Żanińsz, jak
nazywali małego rainisa, byli razem od wczesnego dzieciństwa. jako
dzieci bardzo ze sobą sympatyzowali. ida apsane zmarła na gruźlicę w
wieku 20 lat, kiedy młody rainis kształcił się z dala od domu.
romantyczne wspomnienia natchnęły poetę na uchwycenie jej osoby w
postaci Menessmeitini czyli „księżycowego dziewczęcia” w jednym ze
swych wierszy.  

co roku w jałówce organizowane jest święto Gothardsa friedrichsa
stendersa. znaczna część tegorocznego programu poświęcona była
znanej na Łotwie polskiej malarce, ilustratorce i filantropce Marii
Przezdzieckiej z tyzenhauzów. rozpoczęciem święta był koncert w

kościele ewangelicko-luterańskim w laszi, który zainaugurowała
opowieść o sylwetce Mariai Przeździeckiej. Przybyszy przywitali
gospodarze imprezy– Miervaldis i ilga Brodovsy, w strojach z połowy
XiX stulecia. uczestniczki zespołu tańca ludowego "kukułeczka":
kornelia Łapkowska i sofia Medwiediewa zaprezentowały życiorys
bardzo cenionej w eglaine hrabiny. 

Maria Przeździecka była osobą niezwykle dobrą i wrażliwą. urodziła
się 13 listopada 1823 r. w Pałacu w Postawach na wileńszczyźnie, jako
jedno z pięciorga dzieci hrabiego konstantego tyzenhauza – ornitologa,
malarza, pułkownika armii księstwa warszawskiego oraz walerii z
wańkowiczów. 

w młodości Maria kopiowała dzieła sztuki z galerii domowej oraz
portretowała osoby z najbliższego otoczenia. wykonywała także
ilustracje do utworów józefa ignacego kraszewskiego oraz innych
autorów. swych prac z reguły nie wystawiała. rysunki, akwarele oraz
obrazy malowane przez hrabinę znajdowały się głównie w zbiorach
rodzinnych i zostały w większości zniszczone w warszawie na początku
1939 r. Po śmierci małżonka w 1871 r. Maria Przezdziecka poświęciła się
głównie działalności dobroczynnej, sama zaś żyła bardzo skromnie. w
wilnie ufundowała szpital dla ociemniałych, który w znacznym stopniu
utrzymywała z własnych środków.

jedną z najbardziej znanych zasług Marii Przezdzieckiej jest album
„terra Mariana” ofiarowany przez arystokrację bałtycką papieżowi
leonowi Xiii, z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa. Maria Przezdziecka
była pomysłodawczynią oraz fundatorką dzieła, a do jego realizacji
zaangażowała wybitnego badacza historii krajów bałtyckich barona
Gustawa Manteuffela.

hrabina wspomagała liczne kościoły, założyła w rakiszkach słynną
szkołę organistów, w której zatrudniła wybitnego czeskiego wirtuoza gry
na organach rudolfa lymana, starała się o budowę kościołów i kaplic,
fundowała paramenty liturgiczne, które zamawiała u słynnego
paryskiego złotnika françoise désiré froment-Meurice’a. Maria
Przezdziecka-tyzenhauzen zmarła 3 maja 1890 r. w warszawie w wieku
62 lat.

opowiadanie o życiu hrabiny uwieńczył koncert  chóru "Promień" z
centrum kultury Polskiej, a następnie impreza plenerowa w starej
plebanii, z udziałem zespołu wokalnego "Barwy daugawy".

jałówka, czyli eglaine, ma do zaoferowania kilka ciekawych miejsc i
wiele niesamowitych historii. zwiedzać miejscowość najlepiej jest pod
wodzą doświadczonych przewodników lokalnych: Miervaldisa oraz ilgi
Brodovych. 

jałówka i święto
stendersa

Niewielka miejscowość o polskiej nazwie jałówka (łot. eglaine) położona jest w semigalii. 
Od stolicy dzieli ją 220km, a od Daugavpils 40km. Ulokowana jest pomiędzy iłłuksztą, 
a suboczem. jałówka oficjalnie powstała dopiero w  1925 r., na ziemiach zniszczonego 
w i wojnie światowej dworu w Alt lassen, który należał do Tyzenhauzów. 
Mała enklawa przyciąga turystów kilkoma interesującymi wątkami historycznymi, 
również polskimi.

jałówka i święto
stendersa



28

in MeMoriaMkalejdoskoP

29

spotkanie Polaków świata w Wilnie
Związek Polaków na Łotwie jest członkiem Rady Polonii Świata,
która łączy organizacje polskie z ponad 40 krajów 
na wszystkich kontynentach, a jej celem jest reprezentowanie
wspólnych interesów Polonii i Polaków za granicą. 
Zjazdy rady organizowane są co pięć lat. 
W 2022 r. po raz pierwszy zjazd organizacji odbył się w Wilnie.

w domu kultury Polskiej w wilnie zgromadziło się 72 delegatów
(w tym 19 zdalnie) reprezentujących 25 organizacji członkowskich z
19 krajów. Gospodarzem był związek Polaków na litwie.

w przeddzień zjazdu odbyło się forum dyskusyjne rady Polonii
świata, pod hasłem: „wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXi
wieku”, z udziałem ekspertów i delegatów. w pierwszej połowie dnia
17 września uczestnicy i goście zjazdu, po krótkiej modlitwie złożyli
biało-czerwone wieńce pod pomnikiem polskich ofiar w Ponarach
oraz na rossie przy grobie „Matki i serca syna”. udali się również na
targi oświatowe, aby zapoznać się z działalnością szkół polskich na
litwie. 

Po południu odbyła się część sprawozdawcza, wyborcza i
programowa zjazdu. Po przyjęciu sprawozdań, na wniosek komisji
rewizyjnej delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium.
związek Polaków na Łotwie reprezentowali ryszard stankiewicz oraz
Peteris dzalbe.

w wyborach na prezesa rady Polonii świata startowało dwie
osoby: teresa Berezowska z kanady oraz jarosław narkiewicz z litwy.
Polskie organizacje z europy zdecydowały połączyć swoje głosy na
kandydata z europy. w efekcie na przewodniczącego wybrano
jarosława narkiewicza – wiceprezesa związku Polaków na litwie.
wiceprzewodniczącymi zostali tadeusz adam Pilat – prezydent
europejskiej unii wspólnot Polonijnych oraz dominik roszak –
wiceprezes kongresu Polonii kanadyjskiej.

Urodzony w 1929 roku w Dyneburgu,
były prezes Zarządu Oddziału ZPŁ
„Promień” (1994 – 2002) Władysław
Nowicki odszedł do wieczności dnia 26
września 2022 roku i został pochowany
na katolickim cmentarzu w rodzinnej
kwaterze.

W stuletniej historii Związku Polaków
Łotwy (ZPŁ) trzeba zaznaczyć ważną rolę,
którą on odegrał. Pochodzący z polskiej
rodziny, Władysław Nowicki w latach
trzydziestych XX wieku uczył się przez 4
lata w polskiej szkole. W czasie perturbacji
okupacyjnych, pierwszej sowieckiej i
niemieckiej, kiedy te reżymy nie pozwoliły
na funkcjonowanie polskiej szkoły,
następne 4 lata uczęszczał do szkoły z
białoruskim językiem nauczania, później
za namową swego ojca kontynuował
naukę w technikum kolejowym i został
zawodowym kolejarzem. Najpierw
pracował jako dyżurny na stacjach, a od
1953 roku aż do emerytury w 1994 roku
dyspozytorem w Daugavpilskim Oddziale
kolei Bałtyckiej w ówczesnem Związku
sowieckim. Pracując na odpowiedzialnym
stanowisku monitorowania ruchu
pociągów – w tamtych czasach bardzo
intensywnego – umiał szybko reagować
na zmieniające się sytuacje na
kontrolowanych przez siebie odcinkach
kierunkowych ruchu pociągów
pasażerskich i towarowych. W ciągu 41 lat
był bardzo odpowiedzialnym
zwierzchnikiem i sumiennym fachowcem
w stosunku do podwładnych.

Był także dobrym ojcem rodziny.
Razem z malżonką Zofią wychowali i
wyksztalcili dwoje dzieci. syn Witaliusz
jest lekarzem internistą, córka lilia

pracuje jako lekarka dentystka. Pozostawił
po sobie czworo wnuków i osiem
prawnuków.

Po założeniu z inicjatywy byłej
więźniarki Gułagu Albiny czybele w 1988
roku pierwszego Oddziału ZPŁ w
Dyneburgu, kulturalno-oświatowej
organizacji „Promień”, aktywnie włączył się
w życie społeczne tej organizacji i w 1994
roku został wybrany na jej prezesa. Od
początku pracy na tym stanowisku miał do
czynienia z różnymi problemami
organizacyjnymi i praktycznymi. Zanim
obecny Dom Polski na Warszawskiej 30
został oddany z powrotem na własność
Polakom, tu mieściło się przedsiębiorstwo
budowlane. Trzeba było włożyć dużo

wysiłków, żeby przekształcić
pomieszczenia, jakoś umeblować je i nadać
temu ośrodkowi społeczno-kulturalnej
działalności polski charakter. Pan
Włdysław Nowicki z tym poradził dobrze.

Trudno w krótkim materiale naświetlić
wszystkie zasługi i osiągnięcia prezesa
Nowickiego, który w 2002 roku przez
Rzeczypospolitą Polskę został odznaczony
Złotym krzyżem Zasługi. Nie sposób tu
nie wymienić jego patriotyczne
zaangażowanie. W podwórku Domu
Polskiego staraniem prezesa Nowickiego
została umieszczona tablica
upamiętniająca ofiary żołnierzy walki
konspiracyjno-partyzanckiej z niemieckim
okupantem z V Odcinka Wachlarza ZWZ –
Ak. lub ustawienie krzyżów w terenie na
bratnich mogiłach legionistów, poległych
w walce z bolszewikami w latach 1919 –
1920. Albo fakt umieszczenia w 1999
roku bronzowego Orła Polski Zbrojnej na
krzyżu legionistów na słobódce, kiedy
trzeba było przejawić praktyczną
zaradność i stanowczość w rozmowach z
władzą samorządową, która sprzeciwiała
się temu, a sytuacja nagliła wbrew
przeszkodom do wykonania tego
przedsięwzięcia. Dzięki swojemu
spokojnemu charakterowi i ogromnemu
doświadczeniu życiowemu pan Nowicki na
tym stanowisku umiał rozwiązywać różne
niełatwe problemy naszej wspólnoty.

Polacy w Dyneburgu chylą czoła przed
postacią prezesa Władysława Nowickiego
i doceniają jego wkład w umocnienie
poczucia przynależności do polskości
wśród mieszkańców Dyneburga i okolic.

Stanisław Januszkiewicz 
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Zwierzęta z Ukrainy 
na Łotwie

wszystkie zwierzęta są z doniecka.
ich opiekun Mikołaj, zbierał je od 2014 r.
na początku miał dwa psy oraz dwa
koty. z biegiem lat znajomi zabierali
chore zwierzęta z ulicy, a sąsiedzi
wyjeżdżając na zawsze, chcieli gdzieś
ulokować pupili. uzbierało się 27
zwierząt.

Podstawową przyczyną wyjazdu była
wojna. wybuchy, głośne akcje wojskowe.
większość zwierząt bardzo boi się tych
dźwięków. w panice, zwierzęta mogą
przeskoczyć przez płot, uciec. według
Mikołaja psychika psów i kotów staje się
bardzo skomplikowana. 

najwięcej pomogła strona polska.
lokalna dziewczyna lena, jakiś czas
temu wyjechała do Polski jako uchodźca
i  właśnie ona zmobilizowała swoich
znajomych, którzy pomogli zebrać
pieniądze potrzebne do ewakuacji.

w zebranie niezbędnych do
transportu zwierząt pieniędzy oraz

budowanie sieci kontaktów, które
umożliwiły realizację przedsięwzięcia,
najaktywniej zaangażowała się
fundacja teatru śląskiego „wyspiański”,
lecz nie brakowało również innych
chętnych do pomocy ludzi. ostatecznie
zwierzęta trafiły na Łotwę, w okolice
dyneburga do schroniska „otrā māja”.

Było to jedyne miejsce, które
odpowiedziało na prośbę Mikołaja.
zwierzęta odbyły 21-dniową
kwarantannę. zostały w schronisku,
gdzie będą się nimi opiekować
pracownicy i Mikołaj, który ma nadzieję,
że psy i koty znajdą na Łotwie nowe
domy. 

w trakcie swej
aktywnej działalności
stowarzyszenie „silesia”
zorganizowało wiele
wydarzeń
popularyzujących polską
kulturę na Łotwie. do
najważniejszych należą
festiwale filmowe,
narodowe czytanie, Piknik
Polski, dzień Polski oraz
Pierwszy Bal Polski w
rydze. stowarzyszenie
„silesia” aktywnie wspiera
młodzież polską
mieszkającą na Łotwie
umożliwiając udział w
licznych konkursach
patriotycznych, jak również
tworzenie własnych
audycji w języku polskim w
radiu internetowym
„silesia”.

w uroczystości
zorganizowanej w ośrodku
„turbas” wzięli udział
chargé d’affaires ambasady
rP na Łotwie, ii sekretarz
do spraw polityczno-
ekonomicznych Łukasz
cudny, konsul rP na
Łotwie Mariusz Podgórski
oraz przedstawiciel spółki
orlen lietuva jakub
januszkiewicz. Przybyła
także andżella liepa,
Prezes ryskiego oddziału
związku Polaków na
Łotwie oraz dyrektor
Polskiej szkoły im. ity
kozakiewicz w rydze
terēza dinula. wśród gości
byli nauczyciele oraz
lokalni Polacy.

Goście skierowali do
członków stowarzyszenia
„silesia” wiele ciepłych
słów i życzyli kolejnych
sukcesów w promowaniu
kultury polskiej na Łotwie. 

Jubileusz 5-lecia
Stowarzyszenia
„Silesia”

w dniu 24 września pięciolecie działalności obchodziła jedna z najmłodszych organizacji
polskich na Łotwie – stowarzyszenie na rzecz wspierania relacji Polsko-Łotewskich „silesia”.
uroczystość jubileuszowa została zorganizowana przy wsparciu ambasady rP w rydze.
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W każdych czasach, nawet bardzo trudnych można znaleźć życzliwych, 
bezinteresownych ludzi, którzy w potrzebie pomogą nie tylko innym ludziom, lecz również
zwierzętom domowym, które często nie są w stanie przetrwać bez opieki człowieka. 
Na Łotwę 19 września dotarło 26 zwierząt z Doniecka. Zostały uratowane przed wojną
zawdzięczając życie dobrym sercom Polaków. 


