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Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

7 grudnia minęła dziewięćdziesiąta
rocznica śmierci znanego
w przedwojennej Łotwie działacza 
polonijnego, prezesa oddziału
krasławskiego Związku Polaków w Łotwie, 
wiceprezesa ogólnołotewskiej
organizacji, kandydata do sejmu 
w wyborach z października 1931 roku,
Stanisława Łasewicza.

W hołdzie 
Icie Marii 
Kozakiewicz
W Jekabpils w dniu 5 grudnia
odsłonięto pomnik 
polskiej działaczki
i łotewskiej patriotki 
ity Marii kozakiewicz.

Ewa Sawczuk: 
moim zdaniem Olga Daukszta 
ukrywa w sobie sekret

Ewa Sawczuk ukończyła studia w zakresie
filologii angielskiej i rosyjskiej 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz śpiew klasyczny 
na wydziale Muzyki dawnej w konserwatorium
królewskim w hadze. Od 2018 roku mieszka
na Łotwie, gdzie pracuje w Ryskiej średniej
Szkole im. ity kozakiewicz i prowadzi kursy
języka polskiego w ramach projektów 
Ambasady rP na Łotwie. Związana jest także
z Łotewską operą narodową i Baletem.

str. 24–27

Ieva PuzIrevska
(uczennica 
Gimnazjum Polskiego 
w Rezekne)

Serce polskie
Poznać ten kraj - 
Symbol ojczysty.
Jak Boży raj, 
Swój dowód osobisty.

Poczuć piękną przyrodę, 
Tatry, co w Europie słyną.
Błękit jezior, Mazowsze, Wisłę, 
Co w duszy płyną. 

Pielęgnować tradycje i kulturę, 
W polskim lub innym gronie. 
Mówiąc o trudnej historii, 
Szanując zmarłych w domu. 

Pokochać język, 
Uzupełniając wiedzę bystro. 
Stworzyć miłości więzy, 
Dbając o mowę czystą. 

Umiłować twórczość, pieśni,
tańce, 
Gdzie schowany duch Ojczyzny. 
Gdy tworzą sztukę, niech świeci
słońce, 
Dla całej naszej polszczyzny. 

Zostawić tu swoje serce - 
Jak Szopen w Żelazowej Woli. 
Na wieczność w Polsce, 
W Jej doli i niedoli. 

Być razem w myślach codziennie - 
Zadanie najtrudniejsze.
Nie zapomnieć o Niej -
Wyzwanie najcenniejsze.
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uczestników powitali wicemarszałek sejmu rP Małgorzata
Gosiewska, Pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą
jan dziedziczak, prezes fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie”
Mikołaj falkowski oraz wiceprezes fundacji „wolność i
demokracja” Maciej dancewicz. od wielu lat federacja Mediów
Polskich na wschodzie analizuje sytuację polityczną w europie, a
jej przedstawiciele debatują o zagrożeniach, jakie dotykają
wolne media. wagę funkcjonowania mediów polskich na
wschodzie podkreślił w swoim przemówieniu Pełnomocnik
rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą minister jan dziedziczak.

w kilku panelach, przedstawiciele mediów polonijnych
dyskutowali o presji mediów rosyjskich w krajach bałtyckich,
trosce o wizerunek Polski za granicą, zagrożeniach i wyzwaniach
polskich mediów na ukrainie i Białorusi. dziennikarze w chwili
obecnej stoją przed wyzwaniem przeciwdziałania wszelkiej
dezinformacji i relacjonowania aktualnych wydarzeń.

w ostatniej części zjazdu, odbyły się obrady federacji, które
zainaugurował ustępujący prezes ryszard stankiewicz. delegaci
wybrali nowego prezesa – został nim rajmund klonowski,
dziennikarz i publicysta reprezentujący litwę, kurier wileński i
BM tV. do zarządu weszli jerzy wójcicki, andrzej Pisalnik, robert
Mickiewicz, ryszard stankiewicz i Piotr Piętka, a do rady
Programowej – anna Paniszewa, krystyna kunicka, wiktoria

laskowska, walenty wojniłło i eugeniusz sało. zarząd został
przez zjazd upoważniony do przygotowania propozycji zmian
statutu. 

Przyjęto trzy uchwały, m.in. dotyczące potępienia
agresywnych działań federacji rosyjskiej, trwającej na Białorusi
cichej eksterminacji polskości oraz wprowadzenia wieloletniej
perspektywy i przyspieszenia finansowania mediów polskich
poza granicami kraju. zaapelowano również do mediów polskich
o dokumentowanie i informowanie o rosyjskich zbrodniach
wojennych. 

Po zjeździe, nowe władze federacji, podjęły aktywne
działania w kierunku zabezpieczenia członkom organizacji
niezbędnych do pracy szkoleń z różnych dziedzin
dziennikarstwa. 

„Kolorowe sny w czarno-białą noc”

IX Zjazd Federacji Mediów
Polskich na Wschodzie
federacja Mediów Polskich na wschodzie, została założona z inicjatywy mediów 
polskich działających we wschodniej części europy, przy wsparciu fundacji 
„Pomoc Polakom na wschodzie” oraz fundacji „wolność i demokracja”. 
w dniach 6–8 października na stadionie narodowym w warszawie odbył 
się kolejny zjazd zrzeszonych w organizacji redakcji z ukrainy, Białorusi, Mołdawii, 
litwy, Łotwy, czech oraz słowacji. 

W galerii Domu Polskiego, 7 października odbył 
się wernisaż wystawy artystki Natalji Krjukovej.
Październikowa wystawa zachwyciła widzów niezwykle
jaskrawą kolorystyką i różnorodnością tematów. 

autorka wystawy „kolorowe sny w czarno-białą noc” jest
artystką, malarką i wykładowcą. Pierwsze kroki w sztuce
stawiała w miasteczku alūksne. ukończyła szkołę sztuk
Plastycznych i rzemiosła, a następnie zdobyła tytuł magistra
biologii na uniwersytecie daugavpilskim. tutaj ukończyła
również szkołę sztuki i wzornictwa „saules skola”. 

natalia krjukova jest członkinią związku artystów miasta
daugavpils, stowarzyszenia artystów „czerwony kamień” oraz
stowarzyszenia artystów „densa”. Bierze udział w wystawach

grupowych od 2015 r., organizuje również wystawy
indywidualne oraz uczestniczy w plenerach malarskich na
Łotwie i za granicą. 

w galerii domu Polskiego malarka zaprezentowała prace
wykonane w jej ulubionej technice – malarstwie olejnym.
obrazy łączy indywidualny styl artystki, natomiast ich tematyka
jest bardzo zróżnicowana. w twórczości natalii widać, jak
realizm przechodzi w surrealizm. w pracach plenerowych
malarka podejmuje temat natury, pejzażu i kwiatów, a w
obrazach powstałych w pracowni artystycznej pojawiają się
elementy fantazji. istoty ze snów, które na pierwszy rzut oka
mogą wydawać się dziwne i zupełnie niezrozumiałe. obrazy
cechuje precyzyjność pędzla i wyraźne znaczenie wszystkich
dopieszczonych przez natalię szczegółów.

„Idzie Jesień,
radość niesie!”
Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu, na początku
października zaprosiło uczniów klas pierwszych i drugich
Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego,
na wesołą, niezmąconą już gorącem, 
ani jeszcze wielkim chłodem zabawę w plenerze.

w trakcie zajęć plenerowych pt. „idzie jesień, radość
niesie!” dzieci miały okazję wziąć udział w wielu atrak-
cyjnych zabawach i konkursach oraz nauczyć się nowych
wyrazów w języku polskim. 

kilka drużyn: „ogórki”, „kropelki” i „Grzybki” zdobywały
punkty, prawidłowo rozwiązując zagadki oraz uczestnicząc
w zawodach sprawnościowych. 

z wielką radością uczniowie zabawili się w grę-bajkę 
o zającu i niedźwiedziu, którzy szukali kasztanów i
naśladowali zwierzęta. 

na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały słodkie 
nagrody i ciepłą herbatę.



Niezwykła niespodzianka czekała na dzieci 
w Polskiej szkole im. Hrabiów Platerów w Krasławiu, 
wczesnym rankiem 13 października. Zawitało 
do nich Daugavpilskie Centrum Innowacji z bardzo 
ciekawym przedsięwzięciem. Tematem spotkania była 
kosmonautyka, kosmos i rakiety.

według podstawy programowej, jednym z głównych zadań
centrum innowacji jest wspieranie wielokierunkowej
aktywności dziecka – poprzez organizowanie sytuacji eduka-
cyjnych umożliwiających wykonywanie eksperymentów
naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badan,́ rozwiazy-
wanie problemów i nabywanie doświadczeń.́ na zajęciach
praktycznych można kreować ́sytuacje nieosiągalne w praktyce
szkolnej. inspirują one do obserwacji, doświadczania, 
zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

jedna z lektorek, wiktoria kozłowska opowiedziała, 
iż daugavpilski samorząd realizuje projekt związany ze
stworzeniem centrum innowacji w daugavpils, które oferuje
Łotewskim szkołom zajęcia tematyczne w dziedzinie steM
czyli nauki, technologii, inżynierii i matematyki. 

zorganizowano dwa rodzaje zajęć – rakieta powietrzna i
sonda kosmiczna. w trakcie zajęć lektorzy opowiadali nie tylko
o fizyce, lecz również o sporcie i wszystkich kompetencjach,
które powinien posiadać kosmonauta. 

dzieci konstruowały tzw. „kapsuły” do powrotu astronautów
na ziemię. zamiast kosmonauty wkładano do sondy surowe
jajko. w finale eksperymentu każdy zespół zrzucał kapsułę 
z wysokości 5-6 metrów, a następnie dzieci sprawdzały, czy 
astronauta przeżył lądowanie. w drugiej części zajęć dzieci
robiły rakiety. 

na terenie Łotwy takie centra innowacji finansowane z
grantu norweskiego są również w cēsis, liepāji oraz Ventspils.
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otwarcia wystawy dokonali Łukasz
cudny, chargé d'affaires ambasady rP, 
je olexander Mischenko, ambasador
ukrainy na Łotwie, oraz jānis lange, 
dyrektor wykonawczy samorządu miasta
rygi. ekspozycja ukazuje wojnę oczami
polskich i ukraińskich dzieci. wystawa to
efekt wyjątkowego polsko-ukraińskiego
projektu archiwów Państwowych i 
inicjatywy Mom i see war.

na wystawie przedstawiono histo-
ryczne rysunki polskich dzieci z 1946 r.,
będące zapisem ich przeżyć z czasu 
ii wojny światowej i okupacji niemieckiej
1939–1945, przechowywane w archiwum
akt nowych w warszawie, w zespole 
Ministerstwa oświaty z lat 1945–1966
oraz współczesne rysunki dzieci
ukraińskich, związane z wojną tocząca 
się obecnie w ukrainie, gromadzone 
na portalu Mom i see war. autorzy projektu
chcieli pokazać, „że wojna wygląda 
w oczach dziecka zawsze tak samo.
niezależnie od miejsca i czasu jest wielkim
złem, a dziecko zawsze jest w niej ofiarą.
Podobieństwo historycznych i
współczesnych prac poraża. dzieci rysują
czołgi, samoloty zrzucające bomby, pożary 
i eksplozje. rysują rannych i zabitych, 
zrujnowane domy, mogiły. rysują siebie i
swoją rodzinę, rysują ewakuację i ucieczkę.
ale rysują też nadzieję i swoje marzenia na
przyszłość. Łącząc obrazy i słowa w grupy
tematyczne: walka, okupacja, rodzina,
represje, opór, zniszczenia, zwycięstwo-
nadzieja, chcemy podkreślić fakt, jak bardzo
podobne są do siebie scenariusze wojen
zaborczych. zmienia się czas, zmienia się
miejsce, zmieniają się dziecięcy świadkowie,
ale wojna zawsze jest taka sama.”

w wydarzeniu wzięli również udział
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego,
w tym ambasador usa na Łotwie john 
carwile oraz ambasador izraela sharon 
rapaport-Palgi. 

Krasławskie dzieci
przygotowują 
się na wyprawę w kosmos

Wojna oczami polskich
i ukraińskich dzieci
W dniu 14 października w Rydze została otwarta plenerowa wystawa 
„Mamo, ja nie chcę wojny”. Została ulokowana na placu przed ryskim 
Centrum Kongresowym, naprzeciwko Ambasady Rosji. 
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Niepechowe trzynaste 
Dyktando Polskie na Łotwie

Muzyczne lekcje historii 
na Łotwie

niecodziennych lekcji historii mogli doświadczyć
Polacy dyneburga i rygi, bowiem 19 i 20 października
odbyły się patriotyczne koncerty poezji śpiewanej
polskiego barda Pawła Piekarczyka.

w domu Polskim w dyneburgu i szkole 
im. ity kozakiewicz w rydze można było usłyszeć
utwory napisane przez barda razem z leszkiem
czajkowkim. Paweł Piekarczyk już od około 30 lat
występuje w Polsce i wśród Polaków. Pierwszą gitarę
artysta kupił 2 września 1982 r. zafascynował się
jackiem kaczmarskim, włodzimierzem wysockim 
i zaczął tworzyć własna muzykę.

większość piosenek dotyczy tematu ii wojny
światowej, w której Polacy bardzo ucierpieli,
bohatersko walcząc z niemcami i rosjanami. 
Paweł Piekarczyk podkreślił, iż w owym okresie wojna
dotknęła każdego.

Patriotyczne koncerty odbyły się również na litwie.
inicjatywa została sfinansowana ze środków
kancelarii Prezesa rady Ministrów.

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. 

Po dwuletniej przerwie, nareszcie mogli przybyć przedstaw-
iciele Podlaskiego oddziału „wspólnoty Polskiej” w Białymstoku
na czele z anną kietlińską – niestrudzoną organizatorką 
inicjatywy. w tym roku dyktando przywiozła i nawet osobiście
odczytała autorka, pani profesor elżbieta awramiuk. 
na zmagania ortograficzne stawił się również konsul rP na
Łotwie Mariusz Podgórski. 

dyktando pt. „atrakcje Podlasia” było naprawdę trudne.
uczestnicy musieli poprawnie napisać takie wyrazy jak:
chyłkiem, rubieże, hasać, gdzieniegdzie, zażywać, meandrujący,
wahać się, błahy lub sczerniały. autorka tekstu zaznaczyła, iż
teksty nie są zbudowane tak, aby znaleźć jak największą liczbę
pułapek, lecz aby obudować pewne historie, mające ładunek
dydaktyczny, aby zwrócić uwagę na krajobraz, zwyczaje lub
hobby. celem jest też zapoznanie osób spoza kraju ze
słownictwem, które prawdopodobnie w szkołach pojawia się
rzadziej. ważne jest też promowanie języka polskiego i polskiej
kultury. 

następnie pani profesor opowiedziała uczestnikom o
wyzwaniach współczesnej polszczyzny, a po obiedzie odbyły
się warsztaty polonistyczne dla maturzystów, którzy planują
udział w olimpiadzie języka polskiego. 

Grand Prix i tytuł Mistrza ortografii Polskiej na Łotwie 
w tym roku zdobył Marek kondratjuk z ryskiej szkoły średniej
im. ity kozakiewicz. tytuł 1. wicemistrza ortografii zdobyła
sofia Bukatycza także z tej samej szkoły. 2. wicemistrzem 
ortografii Polskiej został prezes zPŁ ryszard stankiewicz, 
a tytuł 3. wicemistrza powędrował do rygi – zdobyła 
go nikole luberacka. 

komisja przyznała sześć wyróżnień – pięć zostało 
w dyneburgu, a jedno przyznano dla rezekne. zwycięzcy oprócz 
dyplomów dostali nagrody w postaci książek, 
a Mistrz ortografii – wspaniałe wieczne pióro ufundowane
przez ambasadę rP w rydze. 

Bony dla uczniów 
szkół polskich na Łotwie

„Bon Pierwszaka” czyli stypendium 
w wysokości 500 zł otrzymało 147 osób,
a „Bon Maturzysty” czyli stypendium 
w wysokości 1000 złotych – 65 osób z
polskich placówek edukacyjnych w
rydze, rzeżycy, dyneburgu i krasławiu.
otrzymując bony rodzice zaznaczyli, iż w
tym trudnym czasie jest to poważne 

wsparcie finansowe. Marta
Pszczółkowska, koordynator Programu
edukacji fundacji „Pomoc Polakom na
wschodzie” opowiedziała, iż fundacja 
realizuje działania na wschodzie już od
przeszło trzydziestu lat. „Bon Pierwszaka”
jest realizowany od 2016 r. na litwie.
stopniowo zwiększono zasięg na inne

kraje: Łotwę, ukrainę i czechy.  
„Bon Maturzysty” był realizowany przez
dwa lata jedynie na litwie, a od dwóch
lat również na Łotwie.

Przedstawiciele fundacji mają
nadzieję na kontynuację tego projektu w
przyszłości przy wsparciu finansowym
kancelarii Prezesa rady Ministrów.

W drugiej połowie października na Łotwę przybyli przedstawiciele 
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, by wręczyć rodzicom pierwszoklasistów oraz 
maturzystów szkół polskich na Łotwie „Bon Pierwszaka” oraz „Bon Maturzysty”. 
Każdy uczeń klasy pierwszej oraz klasy dwunastej otrzymał jednorazowe stypendium 
finansowe przeznaczone na indywidualne potrzeby edukacyjne. 

Tegoroczna edycja 
Dyktanda Polskiego 
na Łotwie, 
po pandemicznej przerwie
nareszcie odbyła 
się za żywo 
22 października 
w Państwowym 
Gimnazjum Polskim
im. Józefa Piłsudskiego 
w Daugavpils. 
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Po dwuletniej przerwie w jełgawie znów odbyły 
się dni kultury Polskiej. 

w tym roku uroczystości
poświęcono niepodległości Polski 
i Łotwy oraz stuleciu zPŁ. 
w dniu 5 listopada w jełgawskim
Muzeum historii i sztuki 
im Ģ. eliasa zorganizowano koncert
z udziałem polskich zespołów. 

imprezę swymi występami
uświetnił chór „Polonez” z rygi,
zespół wokalny seniorów „Vizija”,
wychowankowie jełgawskiej szkoły
Muzycznej oraz wykonawcy 
indywidualni. jak zwykle w
lokalnym bistro „silva” odbył się
tydzień kuchni polskiej
„smacznego”.

Polska kultura
powraca do Jełgawy

Żołnierze PKW 
na Wszystkich Świętych 
w Łatgalii
W dniach 31 października i 1 listopada 
przedstawiciele Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego na Łotwie, Ambasady RP w Rydze
oraz Związku Polaków na Łotwie udali 
się do miejsc pamięci legionistów polskich. 

konsul rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Mariusz
Podgórski, wraz z attaché obrony płk tadeuszem
słomczewskim oraz jego zastępcą ppłk sławomirem
kłosowskim, w asyście żołnierzy jedenastej zmiany Pkw Łotwa
na czele z dowódcą kontyngentu mjr danielem facem oraz
prezes zPŁ ryszard stankiewicz składali wieńce w kilku
lokalizacjach w Łatgalii. hołd oddano żołnierzom pochowanym
na terenie słobódki, gdzie po odzyskaniu niepodległości Łotwy
wzniesiony został betonowy krzyż, a kilka lat temu zasadzono
około stu dębów by utworzyć Park wolności. kolejnym
miejscem był cmentarz katolicki w dyneburgu, gdzie znajduje
się odnowiony niedawno Grób nieznanego Żołnierza, Pomnik
sybiraków, uczestników Powstania oraz legionistów z okresu
kampanii Łatgalskiej.

ważnym dla Polaków miejscem jest również Polska kwatera
wojskowa w Ławkiesach. tutaj jesienią 1919 r. pochowano w

65 żołnierzy wojska Polskiego, a 21 października 2017 r., 
w kwaterze pochowano szczątki jeszcze 9 żołnierzy wojska 
Polskiego, którzy zginęli we wrześniu 1919 r. renowację 
kwatery przeprowadzono w latach 2017–2018. delegacja
zakończyła zwiedzanie mogił żołnierzy polskich w kwaterze 
w wyszkach. 

Żołnierze Xi zmiany Pkw Łotwa na czele z dowódcą 
kontyngentu mjr danielem facem 31 października udali się 
do Gimnazjum Polskiego im. józefa Piłsudskiego w dyneburgu
na spotkanie z uczniami klasy V oraz Vi. 



w ryskiej szkole Polskiej im. ity kozakiewicz, tydzień
niepodległości zaczął się 9 listopada – uczniowie wzięli udział
w biegu charytatywnym na 11 kilometrów zorganizowanym
przez Pkw w Ādaži. w biegu udział wzięło prawie 300 żołnierzy
nato enhanced forward Presence Battle Group latvia 
z albanii, czech, hiszpanii, kanady, Łotwy, Macedonii Północnej,
Polski, słowacji, słowenii i stanów zjednoczonych. trasa liczyła
11 kilometrów, a na mecie pamiątkowe medale wręczał
dowódca Xi zmiany Pkw Łotwa mjr daniel fac, konsul rP na
Łotwie Mariusz Podgórski oraz zastępca attaché obrony 
płk sławomir kłosowski. 

w ciągu tygodnia niepodległości w ryskiej szkole Polskiej
im. ity kozakiewicz odbył się quiz niepodległościowy, akcja
śpiewania hymnu, bieg na orientację, oglądano polskie filmy,
tworzono biało czerwone dekoracje ze świec. uwieńczeniem
świąt była uroczysta akademia 17 listopada z okazji świąt
niepodległości Polski i Łotwy. swoją obecnością imprezę 
zaszczycili ambasador rP Monika Michaliszyn oraz Metropolita
ryski arcybiskup zbigniew stankiewicz. 

w przeddzień święta niepodległości na terenie bazy wo-
jskowej w Ādaži z inicjatywy Pkw na Łotwie zorganizowano
uroczyste obchody połączone z „Polskim dniem” przy

współpracy z Polską fundacją narodową. serwowano polskie
posiłki oraz potrawy, wystąpił zespół „szarotki” z Przemyśla.

w dniu niepodległości Polski z inicjatywy ambasador rP
Moniki Michaliszyn, w kościele Matki Boskiej Bolesnej w rydze
odbyła się patriotyczna Msza święta celebrowana przez
metropolitę ryskiego arcybiskupa zbigniewa stankiewicza. 

jełgawski oddział związku Polaków na Łotwie uczcił święta
niepodległości zapaleniem zniczy w barwach Polski i Łotwy
pod miejskim pomnikiem lāčplēsisa.

kalejdoskoP kalejdoskoP
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Obchody 
Dnia Niepodległości 
Polski na Łotwie

Polskie plakaty 
w domu Polskim
W galerii Domu Polskiego 10 listopada odbył 
się wernisaż wystawy dwóch polskich artystów.
W galerii wystawiono plakaty Dominiki 
Korzeniowskiej i Michała Piekarskiego. 

tytuł wystawy dominiki korzeniowskiej to: „darling 2021.
art book illustrations digitally”. nazwa podkreśla zdaniem 
autorki uniwersalność wystawy,  a język angielski jako lingua
franca cechuje właśnie uniwersalność. 

artystka sztuk wizualnych, ur. w 1971 r. w krakowie, tworzy
obrazy, tkane obiekty malarskie i instalacje. zajmuje się 
projektowaniem graficznym, ilustracją i grafiką cyfrową. na
wydziale Grafiki asP w warszawie w 2017 r. otrzymała tytuł
doktora sztuki. jest stypendystką Ministra kultury i sztuki.
obecnie pracuje jako adiunkt na kierunku Grafika wyższej
szkoły informatyki w warszawie.

Michał Piekarski jest grafikiem i kocha typografię. jest 
autorem projektów graficznych książek, albumów, znaczków
pocztowych, plakatów i miesięczników. tytuł jego poświęconej
liternictwu wystawy to „zapach jesieni”. artysta uzyskał dyplom
i odbył studia doktoranckie w Pracowni Plakatu prowadzonej
przez prof. Macieja urbańca na wydziale Grafiki w akademii

sztuk Pięknych w warszawie. Michał Piekarski jest wykładowcą
wyższej szkoły informatyki stosowanej i zarządzania 
pod auspicjami Polskiej akademii nauk, jak również 
w Podyplomowej szkole reklamy przy uniwersytecie
jagiellońskim i na wydziale dziennikarstwa uniwersytetu
warszawskiego.



kalejdoskoP

Uroczysty pochówek 
prezydentów RP na uchodźstwie

sprowadzone do Polski i pochowane zostały szczątki trzech
pierwszych prezydentów rP na uchodźstwie: władysława
raczkiewicza, augusta zaleskiego i stanisława ostrowskiego.
rząd rP na uchodźstwie był prawowitym przedstawicielstwem
państwa polskiego, od ewakuacji władz w 1939 r. aż do 1990 r.
rząd został najpierw odtworzony w Paryżu, a od 1940 r. miał
siedzibę w londynie.

impreza rozpoczęła się on od powitania Prezydentów na
płycie wojskowego Portu lotniczego w warszawie. następnie
kondukt żałobny przejechał do świątyni opatrzności Bożej,
gdzie odbyły się uroczystości pogrzebowe. Mszę pogrzebową
poprowadził arcybiskup stanisław Gądecki, Przewodniczący
konferencji episkopatu Polski, a homilię wygłosił metropolita
warszawski kardynał kazimierz nycz. Po mszy świętej głos
zabrał Prezydent andrzej duda. w uroczystości brał udział
także Premier Mateusz Morawiecki. oprawę muzyczną
zapewniła orkiestra „MŁodzi – Polscy” pod batutą huberta
kowalskiego.

ostatnim etapem było otwarcie izby Pamięci, znajdującej
się przy Mauzoleum, w której znajduje się przygotowana przez
instytut Pamięci narodowej wystawa przybliżająca postacie
Prezydentów rP na uchodźstwie. 

w dniu 12 listopada w warszawie odbyły się uroczystości zwieńczające
trwające od czterech lat obchody 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości – uroczysty pochówek szczątków Prezydentów rP 
na uchodźstwie, w świątyni opatrzności Bożej w warszawie.

14 15

Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław Ostrowski 
(fot. PAP/CAF-ARCHIWUM; Wikipedia)

Wieczorem, równocześnie w trzech miejscach: pod Krzyżem na słobódce, przy grobie nieznanego żołnierza na Cmentarzu
Katolickim oraz w Ławkiesach na kwaterze legionistów polskich, zapalono znicze i pod przewodnictwem księży: Bernardsa
Vagalisa, Rolandsa szakalisa oraz Andrisa szewelsa modlono się za żołnierzy polskich poległych w walce o niepodległość. 

W tym roku obchody świąt Niepodległości Polski i Łotwy w Dyneburgu zaczęły 
się 10 listopada – Centrum Kultury Polskiej oraz Dyneburski Oddział ZPŁ „Promień” dołączyli 
do akcji „Światło Pamięci Niezwyciężonym w dekadę 100-lecia odzyskania Niepodległości”. 
Akcja stowarzyszenia Grupa Wschód polega na upamiętnieniu żołnierzy walczących o odzyskanie
i utrzymanie przez Polskę niepodległości poprzez zapalenie zniczy przy ich grobach.

Akcja 
„Światło 
pamięci” 
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uroczystośĆ uroczystośĆ

W HOŁDZIe 
ICIe MARII KOZAKIeWICZ
w jekabpils w dniu 5 grudnia odsłonięto pomnik 
polskiej działaczki i łotewskiej patriotki ity Marii kozakiewicz

Monument autorstwa romuald Gibowskiego powstał przy
finansowym wsparciu kancelarii Prezesa rady Ministrów rP w
ramach konkursu „Polonia i Polacy mieszkający za granicą 2022”,
pomocy władz powiatu jekabpilskiego oraz przy wielkim
zaangażowaniu fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie”.

ita kozakiewicz była prezesem towarzystwa społeczno-
kulturalnego Polaków na Łotwie. działała w Łotewskim froncie
ludowym. w wyborach 1990 r. wybrano ją w skład rady
najwyższej republiki Łotewskiej jako reprezentantkę okręgu
wyborczego nr 129 właśnie w jēkabpils. w głosowaniu rady
najwyższej 4 maja 1990 r. ita kozakiewicz opowiedziała się za
niepodległością kraju od zsrr. jako pierwszej i jedynej kobiecie
w dziejach niepodległego państwa łotewskiego przyznano jej
nagrodę „kobieta Łotwa”. ita Maria kozakiewicz tragicznie zginęła
w falach Morza tyrreńskiego 28 października 1990 r.

uroczystość swoją obecnością zaszczycili wiceprzewodniczący
Parlamentu republiki Łotwy janis Grasbergs, wicemarszałek
sejmu rP Małgorzata Gosiewska, sekretarz Parlamentarna
Ministerstwa spraw zagranicznych republiki Łotewskiej Gunda
reire oraz ambasador rzeczypospolitej Polskiej Monika
Michaliszyn. licznie przybyli Polacy z rezekne, rygi, dynenburga,

jekabpils i jelgawy na czele z prezesem związku Polaków na
Łotwie, ryszardem stankiewiczem.

wicemarszałek Małgorzata Gosiewska podkreśliła wyjątkową
dowagę ity kozakiewicz i jej zaangażowanie zarówno w
odzyskanie niepodległości Łotwy, jaki i wspieranie rozwoju
mniejszości narodowych. „Potrafiła rozmawiać z ludźmi, potrafiła
zjednywać sobie ludzi, dzięki temu przepięknie spoiła, rozwinęła i
odtworzyła działalność Polaków żyjących tutaj na Łotwie, ale
kierowała nimi tak by przede wszystkim z jednej strony, czuli się
Polakami, ale z drugiej strony obywatelami Łotwy i lojalnie wobec
państwa łotewskiego pracowali” – mówiła marszałek. 

w ramach wizyty na Łotwie wicemarszałek sejmu rP
Małgorzata Gosiewska, odwiedziła dom Polski oraz Gimnazjum
Polskie im. józefa Piłsudskiego w daugavpils. w towarzystwie
ambasador rP na Łotwie Moniki Michaliszyn, konsula rP
Mariusza Podgórskiego, prezesa związku Polaków na Łotwie
ryszarda stankiewicza oraz członka zarządu Polskiej fundacji
narodowej cezarego jurkiewicza złożyła kwiaty pod krzyżem oraz
pomnikiem „czterech Generałów” w Parku wolności na słobódce.
w dniu 6 grudnia pani wicemarszałek  odwiedziła Polską szkołę
im. ity kozakiewicz oraz złożyła wieniec na grobie ity kozakiewicz
na cmentarzu św. Michała w rydze.



historia historia

7 grudnia minęła dziewięćdziesiąta rocznica śmierci znanego
w przedwojennej Łotwie działacza polonijnego, prezesa
oddziału krasławskiego związku Polaków w Łotwie, wiceprezesa
ogólnołotewskiej organizacji, kandydata do sejmu w wyborach z
października 1931 roku, stanisława Łasewicza. 

niestety oddział w krasławiu sprawę przegapił, ale o tym
wybitnym krasławianinie wciąż pamiętają Polacy interesujący
się przedwojenną historią Łatgalii. krótkie, acz intensywne było
to życie. Pierwszy prezes lokalnego oddziału związku Polaków w
Łotwie, pierwszy kierownik Miejskiej Polskiej szkoły
Podstawowej w krasławiu, liczącej 6 klas. Prowadził hufiec
polskich harcerzy im. stefana Batorego na terenie krasławia. Pod
koniec lat dwudziestych objął funkcję wiceprezesa związku
Polaków w Łotwie. w 1929 roku brał udział w pierwszym
zjeździe Polaków zza granicy (w warszawie) jako reprezentant
Łotwy. niestety w młodym wieku zaczął chorować. jak ponad
dwadzieścia lat temu informował „Polak na Łotwie” piórem Marii
tomaszewicz „był chory na płuca. leczył się w zakopanem. Po
pierwszym leczeniu wrócił do krasławy, wyglądał zdrowo. Po
roku od nowa powtórzył leczenie... i stało się... w drodze

7 grudnia minęła dziewięćdziesiąta rocznica śmierci znanego 
w przedwojennej Łotwie działacza polonijnego, prezesa oddziału
krasławskiego Związku Polaków w Łotwie, wiceprezesa ogólnołotewskiej 
organizacji, kandydata do sejmu w wyborach z października 1931 roku,
stanisława Łasewicza. 

Pomnik upamiętniający polskich żołnierzy poległych w 1920 roku.

Tomasz Otocki

powrotnej do krasławy w wagonie podniósł ciężką walizkę, aby
położyć ją na drugą półkę... nastąpił krwotok”. 

Łasewicza pochowano na cmentarzu rakowickim w
krakowie (niedaleko pochowana jest także pierwsza prezeska
związku Polaków w Łotwie stanisława dowgiałłówna), w
pogrzebie uczestniczyła jego matka, a także wiceprezes
Polskiego zjednoczenia narodowego (organizacji, którą
powołano w 1932 roku na miejsce zlikwidowanego związku
Polaków w Łotwie) henryk tomaszewicz. Grób Łasewicza był
niestety przez lata zapuszczony, zaniedbany, zagrożony
likwidacją, dopiero po odnalezieniu go przez Marka Głuszkę,
polskiego dyplomatę pracującego swego czasu w rydze, udało
się to miejsce uporządkować. teraz od czasu do czasu
przychodzą tam swietłana kunc, córka byłej prezeski związku
Polaków w jełgawie Marii kudriawcewej, a także dawid
hallmann, galicyjski sympatyk Łotwy. 

w 1932 roku o Łasewiczu pamiętano nie tylko w krakowie,
ale także w krasławiu. odbyła się tam uroczysta msza żałobna.
jak wspominał swego czasu „Polak na Łotwie” w krótkiej notce
poświęconej działaczowi polonijnemu „odszedł jeden z
inicjatorów i organizatorów budowy na krasławskim cmentarzu
pomnika polskim żołnierzom poległym w walce z bolszewikami.
imię jego jest zapisane i wmurowane w fundamencie pomnika”.
na koniec „Polak na Łotwie” chyba zbyt optymistycznie
stwierdził: „pamięć o nim nie zaginie, będzie wiecznie żyć w
sercach krasławian”. 

Polacy za Granicą, styczeń 1933.

stanisław Łasewicz. 
nauczyciel, harcerz, wiceprezes 
związku Polaków w Łotwie. 90 rocznica śmierci.

Stanisław Łasewicz, zapomniany działacz polski z Łotwy. 
Zmarł podczas wizyty w Polsce. Pochowano go na Cmentarzu 
Rakowickim. Jeszcze do niedawna grób był bezimienny. 
Bez żadnej tabliczki. Na szczęście udało się go zidentyfikować.

Głos Polski, 1 lutego 1923 roku.

Dziennik Wileński 8 grudnia 1932 roku.
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Polskie treści w portalu LsM

Pod koniec listopada na portalu rus.lsm.lv zaczęto publikować materiały 
w języku polskim. stało się to kilka miesięcy po tym, gdy ten rosyjskojęzyczny
portal zaczął umieszczać na swojej stronie treści w języku ukraińskim. 
władze lsM wyszły w pewnym momencie z inicjatywą, by zaczęto nadawać
także w języku łotewskich Polaków. 

Pierwszy materiał pisany ukazał się 29 listopada. Był
zatytułowany „sto lat temu Polacy na Łotwie zaczęli być
bardziej widoczni” i dotyczył trzech rocznic szczególnie
ważnych dla Polaków nad dźwiną: stulecia związku Polaków
na Łotwie, stulecia wyboru pierwszego polskiego posła do
sejmu jana wierzbickiego z dyneburga, a także stulecia
pierwszej polskiej gazety wydawanej w rydze w latach
1922-1923, a więc „Głosu Polskiego”. redaktorem polskich
treści na lsM.lv został tomasz otocki, redaktor
warszawskiego „Przeglądu Bałtyckiego”, a od 2014 roku
regularny współpracownik „Polaka na Łotwie”. 

drugi materiał pod tytułem „jastrzębska, dowgiałłówna,
kozakiewicz. Polacy na Łotwie silni kobietami” umieszczono
na lsM.lv 11 grudnia. Poświęcony jest działającym w
związku Polaków na Łotwie kobietom, w tym jego pierwszej
prezes stanisławie dowgiałłównie, a także odrodzicielce zPŁ 
po 1989 roku i posłance do rady najwyższej Łotwy – 
icie kozakiewicz. artykuł ozdobiono zdjęciem odsłoniętego
parę dni wcześniej pomnika tej znanej polskiej i łotewskiej
działaczki niepodległościowej. Pomnik powstał w jēkabpils, 
z inicjatywy lokalnej działaczki katarzyny Gracholskiej-
krukowskiej. 

wreszcie 31 grudnia ukazał się w lsM.lv tekst „Grudzień,
trudny miesiąc dla Polaków. historia rodziny narutowiczów”,
poświęcony narutowiczom: stanisławowi (politykowi
niepodległej litwy) oraz Gabrielowi, pierwszemu prezydentowi
rzeczypospolitej, zabitemu w wyniku prawicowego zamachu
dokonanego w galerii „zachęta”. 

zachęcamy serdecznie do zapoznawania się z polskim
słowem w portalu lsM.lv. kolejne materiały ukażą się w
połowie i pod koniec stycznia 2023 roku.

w dniu 24 listopada ambasada rP w rydze wraz 
z Polsko-Łotewską izbą Przemysłowo-handlową
zorganizowała hybrydowe wydarzenie 
pt. „Polska i Łotwa: tak blisko, tak nieznane.” 

„POLSKA I ŁOTWA: 
tak blisko, tak nieznane”

Sto lat temu Polacy 
na Łotwie zaczęli 
być bardziej widoczni
1

Jastrzębska, Dowgiałłówna,
kozakiewicz. Polacy 
na Łotwie silni kobietami

2

Grudzień, trudny miesiąc dla Polaków. 
historia rodziny Narutowiczów3

ideą przedsięwzięcia, które odbyło się w siedzibie
Łotewskiej izby handlowej w rydze, było promowanie
możliwości współpracy polskich i łotewskich przedsiębiorców
m.in. wymiana doświadczeń, pokazanie trendów współpracy.

Polsko-Łotewską izba Przemysłowo-handlowa została
założona w czerwcu bieżącego roku, aby pomoc
przedsiębiorcom w lepszym zrozumieniu specyfiki rynków
Polskiego i Łotewskiego, w rozwiązywaniu ich problemów oraz
udzielać wsparcia firmom, które rozpoczynają działalność w
tych krajach. izba zrzeszają firmy, instytucje i osoby
zainteresowane rozwojem stosunków gospodarczych między
Polską a Łotwą. wśród członków założycieli izby są orlen
latvija, Polska Grupa zbrojeniowa sa, zaB cobalt sia oraz
stowarzyszenie na rzecz wspierania relacji Polsko –
Łotewskich „silesia”.



w narodowe święto niepodległości Polski 11 listopada, w Parku wolności 
w dyneburgu zgromadzili się Polacy, przedstawiciele lokalnych władz oraz
żołnierze z 34. Batalionu Łotewskiej Gwardii narodowej na czele z mjr
Valerijsem BaranoVskisem, aby oddać hołd Polakom poległym na polu bitwy
za nasze ojczyzny.
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uroczystośĆ uroczystośĆ

Święta Niepodległości Polski i Łotwy
w Dyneburgu

w sobotę, 12 listopada w Pałacu kultury odbył się uroczysty,
wyreżyserowany przez Żannę stankiewicz koncert. na ucztę
muzyczną i duchową złożyły się występy orkiestry dętej z
centrum kultury Łotewskiej pod batutą arnoldsa Grinbertsa,
zespołu tańca ludowego „kukułeczka”, chóru „jutrzenka” pod
batutą ireny iwanowej, chóru „Promień” oraz chóru dziecięcego
Gimnazjum Polskiego im. józefa Piłsudskiego pod
kierownictwem aliny Łapińskiej oraz zespołu „Barwy daugawy”.

w niedzielę, 13 listopada Polacy zebrali się w kościele pod
wezwaniem serca jezusowego na Mszę święta w intencji
ojczyzny celebrowaną przez proboszcza parafii andrisa
szewelsa. w homilii duchowny mówił o miłości, która jest
niezbędna do funkcjonowania każdego człowieka, miłości do
bliźniego swego oraz miłości do ojczyzny. członkowie ztŁ
kukułeczka czytali modlitwę wiernych i złożyli dary.  
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Ewa SAWCZUK: moim zdaniem 
Olga Daukszta ukrywa w sobie sekret

ewa sawczuk ukończyła studia w zakresie filologii
angielskiej i rosyjskiej na uniwersytecie im. adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz śpiew klasyczny na wydziale
Muzyki dawnej w konserwatorium królewskim w hadze. od
2018 roku mieszka na Łotwie, gdzie pracuje w ryskiej średniej
szkole im. ity kozakiewicz i prowadzi kursy języka polskiego w
ramach projektów ambasady rP na Łotwie. związana jest także
z Łotewską operą narodową i Baletem. 

Tomasz Otocki, „Polak na Łotwie”: Ewo, powiedz proszę, kiedy
zaczęła się Twoja przygoda z Olgą Dauksztą? Kiedy i w jakich
okolicznościach poznałaś tę fascynującą postać, jedną z ikon
polskiego Dyneburga?

ewa sawczuk: Pierwszy raz usłyszałam o oldze daukszcie w
polskiej szkole w rydze, gdzie jest ona patronką sali do języka
polskiego. wtedy po prostu zapamiętałam to imię i nazwisko,
natomiast mniej więcej rok temu w internecie, bodajże na
stronie centrum kultury Polskiej w daugavpils, pojawiła się
informacja o tym, że w 2023 r. będziemy świętować jubileusz
130-tych urodzin olgi. Moje doświadczenie w muzyce
klasycznej podpowiedziało, że takie okrągłe rocznice to często
wymarzony pretekst, aby przypominać publiczności o
zapomnianych lub wręcz nieznanych kompozytorach. 

z takim podejściem zabrałam się za czytanie tomiku poezji
„olga daukszta. wiersze wybrane” wydanego w lublinie w
2013 r. w ramach serii „Biblioteka zapomnianych poetów”. na
początku chciałam najzwyczajniej sprawdzić, czy spodobają mi
się jej wiersze – bez myślenia o poetce w kontekście jej
narodowości i obywatelstwa. Podeszłam do tej poezji bardzo
subiektywnie, tak, jak można czytać świeżo kupioną książkę
nieznanego autora. zaczęłam czytać te wiersze i z każdym
kolejnym tekstem rosła moja ekscytacja, bo już wiedziałam, że
zrobimy projekt z tą poezją. 

najbardziej zainteresował mnie
kontrast pomiędzy tym, jak
opisują olgę jej uczennice a jej
poezją, szczególnie z tomiku
„walet kierowy”. Poetka, która
przez większość życia
pracowała jako nauczycielka
języka polskiego, została
zapamiętana jako osoba bardzo
opanowana, trzymająca
dystans, na lekcjach
wymagająca, nigdy nie
podnosząca głosu, a mimo to
utrzymująca ciszę w klasie. ze
wspomnień wyłania nam się
osoba raczej surowa,
lakoniczna, apodaktyczna. jeśli
przeczytamy choć jeden wiersz
z jej trzeciego tomu, zadziwimy
się, czy rzeczywiście napisała
go ta sama osoba. wiersze są
przepełnione odważnymi
wyznaniami, erotyką... 
ujmując sprawę krótko, olga
zafascynowała mnie jako
kobieta ukrywająca w sobie
sekrety – mówi „Polakowi na
Łotwie” ewa sawczuk,
nauczycielka języka polskiego i
autorka projektu nagrania
poezji olgi daukszty w formie
piosenek.

rozmawiał

Tomasz Otocki

l olga daukszta urodziła się w 1893 roku w rydze. 
l ukończyła Gimnazjum emilii lichtarowicz, a

następnie kształciła się w klasie pedagogicznej gimnazjum
w dyneburgu. 
l Podczas i wojny światowej studiowała malarstwo w

Moskwie. 
l w 1921 roku roku wróciła na Łotwę i zamieszkała w

daugavpils. 
l w latach 1922–1936 pracowała jako nauczycielka

języka polskiego, literatury współczesnej i starożytnej,
rysunku i języka niemieckiego, następnie zaś studiowała
na wydziale literatury i języków słowiańskich
uniwersytetu stefana Batorego w wilnie. 
l Po likwidacji ostatniej polskiej szkoły w daugavpils

przez władze sowieckie w 1949 roku pozostawała na
emeryturze. 
l zmarła we wrześniu 1956 roku i została pochowana

na cmentarzu na Grzywie w dyneburgu. 
l jest autorką kilku tomików poezji „dźwina o

zmierzchu” (1930), „Błękitne inicjały” (1933), „walet
kierowy” (1937).

Olga Daukszta
Zdjęcie z dn. 26.12.1936 r.
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Co Cię w niej najbardziej zaskoczyło, a co najbardziej urzekło?
zaskoczyło mnie, jak bardzo różnorodna jest poezja olgi

daukszty. wydała ona trzy tomiki i każdy ma zupełnie inny
charakter. w pierwszym ujęła mnie sposobem, w jaki wyraża
oczarowanie atmosferą Łotwy i, przede wszystkim,
krajobrazami daugawy. w tej poezji świadomość bogatej
historii łączy się z kolorami, z dźwiękiem i fakturą płynącej
rzeki. olga zagląda też do małych miasteczek z pogranicza
Łotwy i litwy, żeby odnaleźć tam niespotykany spokój,
odpoczynek od ważnych spraw zajmujących resztę świata. w
drugim tomie olga opowiada nam więcej o sobie, o swojej
tożsamości jako Polki na Łotwie, żyjącej w kulturalnym,
językowym, religijnym tyglu. w trzecim  – zupełnie szokuje i
prowokuje, pozostając głównie w tematyce miłosnej.

Powiedziałaś, że Olga to osoba, w której odnaleźć można
mocne kontrasty, a także pewien sekret...

najbardziej zainteresował mnie kontrast pomiędzy tym, jak
opisują olgę jej uczennice a jej poezją, szczególnie z tomiku
„walet kierowy”. Poetka, która przez większość życia pracowała
jako nauczycielka języka polskiego, została zapamiętana jako
osoba bardzo opanowana, trzymająca dystans, na lekcjach
wymagająca, nigdy nie podnosząca głosu, a mimo to
utrzymująca ciszę w klasie. zawsze nosiła długie spódnice,
włosy układała co dzień tak samo: zaczesywała do tyłu i
spinała. ze wspomnień wyłania nam się osoba raczej surowa,
lakoniczna, apodaktyczna. jeśli przeczytamy choć jeden wiersz z
jej trzeciego tomu, zadziwimy się, czy rzeczywiście napisała go
ta sama osoba. wiersze są przepełnione odważnymi
wyznaniami, erotyką, podmiot liryczny targany emocjami nie
potrafi znaleźć ukojenia w niczyich ramionach. ujmując sprawę
krótko, olga zafascynowała mnie jako kobieta ukrywająca w
sobie sekrety.

Później pojawił się Twój projekt...
decyzję o tym, by zrealizować projekt z poezją olgi

daukszty przypieczętowało to, czego dowiedziałam się o jej
życiu. w internecie można znaleźć znakomite artykuły naukowe
autorstwa mgr natalii szabołtas przybliżające biografię olgi. te
prace pomogły mi wyobrazić sobie, jaką kobietą mogła być
olga i jakie emocje mogły jej towarzyszyć na poszczególnych
etapach życia. na bazie tej fascynacji powstał pomysł
stworzenia projektu z muzyką do jej poezji.

Czy trudno było „umuzycznić” poezję Daukszty i przenieść ją na
ekran? Na jakie przeszkody natrafiłaś, a co okazało się pomocne?

ja jestem tylko wykonawcą, biorę do ręki nuty i śpiewam.
Proces interpretacji pieśni jest wielką przyjemnością – można
na chwilę wyobrazić sobie, że jest się kimś innym, szukać
kolorów i środków wyrazu, które pomogą to zilustrować. 

kompozytorem jest natomiast andris Gailis ... (Ewa Sawczuk
oddaje głos partnerowi):

Andris GAILIs: 

Napisanie tych pieśni nie było trudne. W

pierwszym wierszu „Giggolo” Olga sama podsuwa

słowo „tango” – dlatego zdecydowałem się na

formę tanga. Prawda jest taka, że gdy mam

muzykę, to z tekstem pracuje się jak z plasteliną,

łatwo go przekształcać i adaptować do swoich

potrzeb. Oprócz tego, jeśli wiersz dobrze brzmi,

jest dobrze napisany pod względem rytmicznym,

to skomponowanie do niego muzyki nie jest

trudne. Druga pieśń, „In oblivio”, jest adaptacją

prozy, fragmentu wiersza Olgi. W tej sytuacji

również napisanie muzyki nie jest trudne,

ponieważ mając akcenty słów mogę odpowiednio

dopasowywać frazy muzyczne. Olga w tym liście

opowiada o tym, że straciła wszystko, została

zapomniana przez wszystkich. Słowo

„zapomnienie” nasunęło mi skojarzenie z tangiem

Piazzolli. Znów więc wybrałem tę formę muzyczną.

I tak – tango stało się naszym motywem

przewodnim. 

Ewo, wybrałaś kilkanaście utworów łatgalskiej poetki, które
ukażą się na płycie, jakimi kryteriami się kierowałaś przy ich
wyborze?

Przede wszystkim pytałam siebie, czy dany wiersz mnie
porusza. czy obraz lub emocja, którą naświetla mi poetka, jest
dla mnie interesująca, pobudza moją wyobraźnię. 

Widzowie mogą na razie zobaczyć na You Tube „Tango
Giggolo”. Czy to Twój ulubiony utwór?

Póki co mamy tylko dwa utwory, które są zupełnie inne –
„Giggolo” jest żywiołowe, namiętne, desperackie, a pieśń „in
oblivio” to wyraz najgłębszej beznadziei i poczucia
niesprawiedliwości. wiele osób opowiadało się za jedną lub
drugą, ja jednak nie umiem wybrać, obie bardzo lubię.
docelowo mamy zamiar nagrać 14 pieśni.

Czy mieszkańcy Łotwy będą mogli zobaczyć w 2023 roku
utwory Daukszty prezentowane „na żywo”, a nie na płycie czy w
Internecie?

tak. jeśli nasze działania przebiegną pomyślnie, jesienią
będę miała przyjemność zaprosić łotewską publiczność do
teatrów na recitale oparte na naszych pieśniach. obecnie
jesteśmy na etapie szukania sponsorów do tego projektu.
Proszę życzyć nam powodzenia!

Matura w Gimnazjum Polskim, Dyneburg 1934 rok.
Olga Daukszta wraz z maturzystami i gronem pedagogicznym, 
siedzi druga z prawej
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W końcu listopada po raz kolejny odbył się tradycyjny 
jarmark charytatywny Charity Bazaar organizowany przez
placówki dyplomatyczne działające w Rydze.

Gospodarzem imprezy był Międzynarodowy klub kobiet w
rydze. znalazły się tutaj stoiska z przysmakami i produktami
pochodzącymi różnych krajów. stanowisko polskie, które
ambasada rP w rydze już od lat współtworzy z krajami Grupy
wyszehradzkiej, zachwyciło gości bigosem przygotowanym
przez Pkw w Ādaži oraz wieloma innymi specjałami. jarmark
był okazją do popularyzowania polskich marek towarowych.
Pomagali wolontariusze z ryskiej Polskiej szkoły średniej im.
ity kozakiewicz. 

jak zwykle na jarmark przybyli byli prezydenci Łotwy
raimonds Vējonis oraz Valdis zatlers z małżonkami. christmas
Bazaar jest organizowany od ponad dwudziestu lat, a dochód z
imprezy przekazywany jest na potrzeby łotewskich domów
dziecka.

Christmas Bazaar w Rydze

W grudniu jubileusz 30-lecia obchodziło 
Polskiego Przedszkola im. Jana Platera Gajewskiego 
w Daugavpils. Jest to jedyne przedszkole polskie na Łotwie.
Placówka powstała 1 września 1992 r., 
aby zagwarantować wszystkim Polakom i osobom polskiego
pochodzenia w mieście możliwość pobierania edukacji 
w języku polskim. Pierwszą kierowniczką 
była eryka Rynkiewicz, a obecnie przedszkole 
prowadzi dyrektorka Anżela Dubowska. 

lista osób, które zostawiły trwały ślad na kartach historii
przedszkola, które je tworzyły, rozwijały i wspierały, jest na
prawdę długa. jednak nie sposób nie wymienić najlepszego
przyjaciela oraz mecenasa przedszkola w pierwszych latach –
jana Platera-Gajewskiego. 

nie zważając na odległość między daugavpils i warszawą
był częstym gościem – wspierał przedszkole duchowo i
finansowo. od 1 września 1999 r. przedszkole ma prawo
posługiwać się nazwą Polskie Przedszkole im. jana Platera –
Gajewskiego. 

opowiadania o historii i aktualnej działalności przedszkola
przeplatane były występami dzieci oraz życzeniami.  imprezę
swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele samorządu,
kuratorium oświaty, członkowie
zarządu oddziału „Promień” zPŁ w
daugavpils.

ilona Bohane z kuratorium
oświaty miasta wręczyła
podziękowania zasłużonym
pracownikom placówki. dyplomy
uznania wręczyła również dyrekcja
przedszkola.

30 lat wychowywania 
najmłodszych Polaków

Polskie Przedszkole w
Daugavpils wciąż pozostaje
jedną z najważniejszych i
nieodzownych części lokalnej
rzeczywistości. W roku
2022/2023 uczęszcza do
niego 122 wychowanków. 

W dniu 29 listopada 
w Domu Polskim zgromadzili 
się miłośnicy tradycji polskich, 
aby wspólnie świętować andrzejki.
Niegdyś był to szczególny wieczór, 
kiedy panny mogły zajrzeć w swoją
przyszłość i poznać tajemnice związane
z przyszłym ukochanym. 
Obecnie wróżby andrzejkowe to zabawa
nie tylko dal panienek, lecz również
chłopaków, kobiet i mężczyzn, 
a najlepiej bawią się dzieci.  

imprezę na warszawskiej
zapoczątkował filmik o historii
andrzejek zrealizowany przez aktywną
młodzież i centrum kultury Polskiej.
następnie goście rozproszyli się po
zakamarkach domu Polskiego, gdzie
czekali wróżbici. Można było spalić
swoje troski, dowiedzieć się przyszłości
z kart tarota lub przy pomocy innych
magicznych sposobów. 

wieczór andrzejkowy zakończył się
huczną zabawą z tańcami i konkursami.
dzieci i młodzież hasała pod wodzą
animatorów – wolontariuszy centrum
kultury Polskiej. świetnym
dopełnieniem wieczoru był
poczęstunek. 

Wieczór zabawy andrzejkowej



W Centrum Kultury Polskiej 24 listopada zorganizowano
konkurs recytatorski pt. „Z krainy czarów nie wagaruj”. Wzięło w
nim udział 27 recytatorów z klas I-III 
Polskiego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Daugavpils. 

dzieci deklamowały wiersze doroty Gellner, zbigniewa
dmitrocy, dagny ślepowrońskiej i innych polskich poetów. 

Prezentacje uczestników konkursu oceniała komisja
konkursowa w składzie: Maria Musiał (nauczycielka języka
polskiego i literatury w Gimnazjum Polskim im. j. Piłsudskiego
w daugavpils), alina romanowska (pracownik naukowy
centrum Badań kulturowych uniwersytetu daugavpilskiego)
oraz olga szerszniowa (nauczycielka języka polskiego z
Polskiego Przedszkola im. jana Platera – Gajewskiego,
dziennikarka audycji radiowej „Polskofalówka”, współautorka
magazynu dla dzieci „wesoła ulica”).

Wśród klas pierwszych i drugich: 
l i miejsce zdobyła ewija razguljajewa, 
l ii miejsce – artjom sigajew, 
l iii – timur sigajew i oksana Portnaja. 

W grupie klas trzecich 
l i miejsce wydeklamowały sobie Melisa Ławrynowicz i

Maryna rybachenko, 
l ii miejsce – dominik dimitrijew i agata Gołowań, 
l iii – wiktoria kokina zelenko. 
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a

zwycięzcy również nagrody. 
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bożonarodzeniowe CkP

w dniu 6 grudnia w odbyła się impreza
mikołajkowa dla dzieci z klubu „Polska
chatka”. wystrojeni uczestnicy
gimnastykowali się, wzięli udział w
konkursach, zapalili światełka na choince i
doczekali się przybycia świętego Mikołaja.
imprezę zorganizowały studentki
uniwersytetu daugavpilskiego odbywający
praktykę w ckP. 

w Mikołajki święty Mikołaj wraz ze
swoimi pomocnikami z zespołu tańca
ludowego „kukułeczka” odwiedził
wychowanków wielofunkcyjnego centrum
Pomocy społecznej „Priedīte”. zorganizowano
zabawy, konkursy, śpiewano świąteczne
pieśni i tańce, a na końcu był słodki
poczęstunek. Projekt ten już od kilku lat
współfinansowany jest ze środków kancelarii
Prezesa rady Ministrów w ramach konkursu
Polonia i Polacy za Granicą 2022.

jeszcze przed Mikołajkami w niedzielę, 
4 grudnia odbyła się akcja 
„telefon św. Mikołaja”. dzieci miały
możliwość porozmawiać ze św. Mikołajem
przez telefon i zarecytować wierszyk albo
zaśpiewać piosenkę. w akcji wzięło udział
ponad 40 dzieci, które następnie otrzymały
od świętego Mikołaja słodką niespodziankę. 

w dniu 8 grudnia w domu Polskim,
została otwarta wystawa bożonarodzeniowa
„krasnoludki są na świecie”. uczniowie klas
i–V Państwowego Gimnazjum Polskiego 
im. józefa Piłsudskiego wykonali prace
przedstawiające ich wyobrażenia skrzatów
domowych. w wystawie wzięło udział
pięćdziesięcioro dzieci. każda praca była
niepowtarzalna i oryginalna. Małe, duże,
brodate lub kudłate krasnale, z tkaniny, 
z papieru lub tektury – fantazja dzieci nie 
ma granic. autorzy prac otrzymali drobne
upominki i pamiątkowe dyplomy. 

w twierdzy dyneburg 17 grudnia odbył
się tradycyjny jarmark świąteczny. w
świątecznej atmosferze goście mogli nabyć
niezwykłe towary oraz ogrzać się przy
przytulnym ognisku. imprezę uświetnił
występ zespołu wokalnego centrum kultury
Polskiej „Barwy daugawy”, który wykonał
piękne polskie kolędy. 

Po świętach, 27 grudnia w domu Polskim
Polacy zgromadzili się na tradycyjny koncert
bożonarodzeniowy. wystąpił chór „Promień”,
soliści zespołu „Barwy daugawy” oraz zespół
wokalny Gimnazjum Polskiego im. józefa
Piłsudskiego. 

Konkurs recytatorski dla najmłodszych uczniów

W szkole Polskiej im. Ity Kozakiewicz w Rydze 
26 listopada odbył się ogólnołotewski finał 
XXXI Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza 
„Kresy 2022”. Zainteresowanie wśród młodzież i dzieci polskich
było bardzo duże, a komisja stanęła przed nie lada wyzwaniem,
by wyłonić najlepszych recytatorów polskiej poezji z trzech
szkół: z Rygi, Rezekne i Daugavpils. Jury w składzie: Urszula
Chomik-Krasowska, Agnieszka Glińska i Alicja Rogowska
oceniało recytatorów w czterech kategoriach. 

tegoroczny konkurs zbiegł się z obchodami 100-lecia
związku Polaków na Łotwie, któremu towarzyszyły występ
chóru „Polonez” z rygi oraz prezentacja piosenkarki ewy
sawczuk na temat życia i twórczości poetki olgi daukszty.

W kategorii pierwszej laureatami ex
aequo zostali: Valentina denisova (ryga) i
Volodymyr rybachenko (daugavpils), ii miejsce –
adriana Murasevska (ryga), iii miejsce – Gleb Muravjovs (ryga). 

W kategorii drugiej i miejsce zajął Marek Gorbuns (ryga), 
ii miejsce – Milana afanasenko (daugavpils), a iii miejsce aarons
Portnojs (daugavpils). 

Wyróżnienia otrzymali Marta sjucillo (ryga), Vladislavs tuziks
(daugavpils), kira solomaha (ryga), edvards dudniks (rezekne), 
a podziękowanie – Veronika rimjane (ryga). 

W kategorii trzeciej I miejsce przyznano robertsowi duce
(ryga) – ii miejsce zigmarsowi latavnieksowi (rezekne), iii
miejsce – oldze chetvergovej (daugavpils), a wyróżnienia –
dianie apeine (daugavpils) i renarsowi Płotce (rezekne). 

W kategoria IV równorzędne wyróżnienie otrzymały krystyna
lipatowa (ryga) i Margarita semenaka (rezekne), które zostały
reprezentantkami Łotwy na Białostockich spotkaniach „kresy”
2022.

w dniach 5–10 grudnia dwudziestu recytatorów i ich
opiekunowie z dziewięciu państw przyjechali do Białegostoku,
gdzie odbył się finał 31. konkursu recytatorskiego dla Polaków 
z zagranicy „kresy” 2022. nazwiska laureatów ogłoszono podczas
koncertu galowego w Białostockim teatrze lalek. najważniejsze
nagrody zdobyli recytatorzy z litwy. drugą nagrodę otrzymała
Margarita semenaka z Łotwy reprezentująca stowarzyszenia
„silesia”. Łącznie w czterech kategoriach wiekowych 
w eliminacjach wzięło udział 1,6 tys. osób. konkurs „kresy”
organizuje podlaski oddział stowarzyszenia wspólnota Polska 
we współpracy z konsulatami rP i organizacjami polskimi.

Łotewska edycja KResÓW 2022
i sukces w konkursie krajowym

Wachlarz organizowanych przez Centrum Kultury Polskiej imprez w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia co roku jest naprawdę imponujący. Również w grudniu 2022 r.
pracownicy i wolontariusze zaplanowali kilka inicjatyw. 


