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Pierwsze szkółki niedzielne dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych powstawały pod koniec lat osiemdziesiątych. ita
kozakiewicz postulowała, że edukacja w ojczystym języku jest
jednym z filarów rozwoju polskości na Łotwie. w daugavpils
pierwsza klasa z nauczaniem w języku polskim powstała w
1989 r., kiedy założono eksperymentalną szkołę Podstawową,
w której były trzy klasy: łotewska, rosyjska i polska. umożliwiła
to przychylność ówczesnego rektora daugavpilskiego instytutu
Pedagogicznego (dziś uniwersytetu daugavpilskiego) olega
roždestvenskisa i kierownika kuratorium oświaty miasta
aleksandrsa sverčkauskisa. grupa inicjatywna, w której skład
wchodziły m.in. albina czybele oraz gertruda chrzczanowicz
zbierała dzieci, pukając do drzwi miejscowych rodzin polskich.
Początkowo naukę w polskiej klasie eksperymentalnej szkoły,
na czele z dyrektorką natalią trofimową – zasłużonym
wykładowcą instytutu, podjęło 16 uczniów. 

uczniowie i nauczyciele przez dwa lata funkcjonowali w
budynku przy ul. institūta 1, należącym do uczelni i dopiero
dwa lata później w 1991 r. utworzono odrębną szkołę Polską,
która miała od razu trzy klasy (85 uczniów) i zajmowała jedno
piętro w budynku przy ul. warszawskiej 2. dyrektorką została
śp. gertruda grawe. o budynek szkoły stoczono wiele walk,

jubileuszjubileusz

Polska szkoła 
z klimatem rodzinnym

Pierwsza polska szkoła w Dyneburgu 
powstała w 1921 r., lecz II wojna światowa 
i okupacja radziecka uniemożliwiła Polakom
naukę w ojczystym języku. Odrodzenie
szkolnictwa polskiego nastąpiło wraz 
z przebudzeniem się narodu łotewskiego.
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ponieważ miejscowe władze nie chciały go tak łatwo oddać, o
czym w „Polaku na Łotwie” z 1992 r. wspomina nauczycielka z
Polski władysława ciesielska (PnŁ nr 5, 1992). historyczny
budynek zachowano dzięki wstawiennictwu ambasady rP w
rydze. w roku szkolnym 1992/1993 w szkole uczyło się 140
dzieci, były trzy pierwsze, dwie drugie, jedna trzecia i jedna
czwarta klasa. Pracowało 14 nauczycieli w tym siedem z Polski. 

Początkowo nauczanie w szkole odbywało się wyłącznie w
języku polskim, lecz stopniowo odpowiadając na wymogi
formalne ze strony państwa łotewskiego oraz ze zwykłego
rozsądku dyrekcja szkoły podjęła decyzję o przejściu na
program nauczania dla szkół mniejszościowych jeszcze przed
reformą szkół z 2004 r. bardzo trafnie określił tę sytuację
ówczesny redaktor dwumiesięcznika „Polak na Łotwie” świętej
pamięci romuald lebedek: „Można spierać się również o same
priorytety szkoły i postawić pytanie: ile polskości ma być w
szkole polskiej? zakrawa na herezję, prawda? jeśli jednak
poważnie traktujemy hasło „Łotwa ojczyzną – Polska macierzą”,
rozumiane jako credo ucznia szkoły polskiej na Łotwie,
wówczas powinniśmy zaakceptować nie tylko zwiększenie
udziału języka łotewskiego w programie nauczania, lecz, obok
troski o polskość, zadbać również o dawkę łotewskiego
patriotyzmu (PnŁ nr 3, 2003). 

opracowane przez gimnazjum standardy nauczania historii
Polski i języka polskiego są zatwierdzone przez Ministerstwo
edukacji Łotwy. dzięki zawartej pomiędzy polskim a łotewskim
Ministerstwem edukacji umowie w szkole co roku pracują
nauczyciele z Polski, kierowani tutaj przez ośrodek rozwoju
Polskiej edukacji za granicą.

szkoła rozwijała się, w 1998 r. uzyskując status średniej
szkoły Polskiej w daugavpils i w 1999 r. zdobyła także nowy
budynek przy ul. Marijas 1, gdzie została przeniesiona szkoła
podstawowa. Podczas wyżu demograficznego w 2001 r. w
szkole było 430 uczniów. następnie w 2002 r. szkole nadanie
imię Marszałka józefa Piłsudskiego, a w 2008 r. przywrócono
historyczną nazwę – gimnazjum. ambasador rP na Łotwie
Maciej klimczak przekazał Państwowemu gimnazjum
Polskiemu im. j. Piłsudskiego nowy sztandar.

Naukę w Gimnazjum w roku szkolnym
2021/2022 w 23 klasach podjęło 431
uczniów, z których 54 to pierwszoklasiści. 
W tym roku za pośrednictwem Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie
pierwszoklasiści tradycyjnie otrzymali
wyprawki szkolne i Bon Pierwszaka, 
a uczniowie klasy 12 po raz pierwszy
otrzymali Bon Maturzysty. 
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Po renowacji w latach 2007–2008 główny gmach szkoły
odzyskał swoją świetność, a można nawet stwierdzić, że został
ulepszony, przystosowany do nowoczesnych potrzeb szkoły.
Poddasze zaadoptowano na potrzeby nauczania, stworzono i
wyposażono gabinety fizyki, chemii i informatyki. remont
kosztował 4 mln łatów. Projekt współfinansowany był przez
urząd Miasta daugavpils, senat rP oraz stowarzyszenie
“wspólnota Polska”. w 2010/2011 roku w szkole było 290
uczniów i ponad 40 nauczycieli, a ich liczba co roku się
zwiększa. w 2011 r. szkoła uzyskała bezterminową akredytację
państwową. rok później wieloletnią zasłużoną dyrektorkę
gertrudę grawe na stanowisku zmieniła młoda, dynamiczna i
pełna pomysłów nauczycielka języka polskiego halina smulko.

w latach 2018–2019 szkoła przeżyła kolejny remont – tym
razem gruntownie przebudowano budynek przy ul. Marijas 1.
odnowiono nie tylko klasy, lecz także salę koncertową, a w
2020 r., zakończyła się renowacja sali sportowej. Po raz kolejny
zaowocowała współpraca polskich i łotewskich instytucji.

naukę w gimnazjum w roku szkolnym 2021/2022 w 23
klasach podjęło 431 uczniów, z których 54 to pierwszoklasiści.
w tym roku za pośrednictwem fundacji Pomoc Polakom na
wschodzie pierwszoklasiści tradycyjnie otrzymali wyprawki
szkolne i bon Pierwszaka, a uczniowie klasy 12 po raz pierwszy
otrzymali bon Maturzysty. 

na uroczystość trzydziestolecia Polskiego gimnazjum 24
września br. przybyli uczniowie, nauczyciele, zasłużeni
pracownicy, przyjaciele placówki oraz goście. ambasadę rP
reprezentował konsul krzysztof Pokruszyński, który odczytał
również list z życzeniami pani ambasador rP na Łotwie Moniki
Michaliszyn. z ramienia urzędu Miasta daugavpils życzenia
złożyli wice mer daugavpils aleksejs Vasiļjevs oraz radny igors
Prelatovs. wiele ciepłych słów skierowała do szkoły i
przywiozła prezenty przewodnicząca kuratorium oświaty
Marina isupova. nie zabrakło na sali przedstawicieli
duchowieństwa oraz rodziców. niestety w związku z
ograniczeniami w imprezie mogły wziąć udział wyłącznie
osoby z certyfikatami covidowymi, co uniemożliwiło przybycie
wielu osobom, których wkład w utworzenie i funkcjonowanie
szkoły trudno przecenić.

dyrektorka Państwowego gimnazjum Polskiego im. józefa
Piłsudskiego halina smulko pokazała zebranym bardzo krótką
prezentację o historii szkoły, podziękowała wszystkim osobom,
które kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób przyczyniły się do
utrzymania placówki, a następnie osobiście wręczyła
podziękowania wszystkim obecnym nauczycielom i
pracownikom placówki. Minutą ciszy uczczono pamięć śp.
pierwszej dyrektorki gertrudy grawe. uroczystość uświetnił
występy zespołu tańca ludowego „kukułeczka”, który
zaprezentował folklor polski i łotewski. swoje mistrzowskie
umiejętności breakdance-u pokazało kilku tancerzy z zespołu
„factory kingz”, który w 2019 roku zdobył tytuł mistrzów świata
wśród juniorów na prestiżowych zawodach „snipes battle of
the year kids 2019”. Łotewskiego akcentu imprezie dodał
szkolny zespół wokalny, który towarzyszy wszystkim imprezom.

gimnazjum obecnie to jedna z najbardziej dynamicznie
rozwijających się placówek edukacyjnych w mieście, z bardzo
dobrą renomą i wynikami w nauce. według wyników badań
obowiązkowych egzaminów centralizowanych w roku
szkolnym 2020/2021 gimnazjum zajmuje trzecie miejsce
wśród szkół miejskich. nauczyciele i uczniowie realizują
ciekawe i ważne projekty m.in. erasmus+ czy etwinning,
angażują się we współpracę na szczeblu lokalnym,
państwowym i międzynarodowym. gimnazjum polskie w

daugavpils zawsze chętnie otwiera swoje podwoje dla
wszelkiego rodzaju imprez m.in. koncertów, gier edukacyjnych,
karnawałów, zjazdów zPŁ czy Polskiego dyktanda. latem
uczniowie biorą udział w koloniach, warsztatach językowych,
Parafiadach lub wycieczkach krajoznawczych do Polski.
nauczycielom oferowane są możliwości nieustannego
dokształcania się. Po ukończeniu szkoły absolwenci mają
szansę kontynuowania nauki na Łotwie oraz w Polsce. 

oczywiście niezmiernie istotne dla gimnazjum jest
wsparcie nie tylko instytucji łotewskich, lecz również
partnerów polskich, wśród których nie można nie wspomnieć o
ambasadzie rP w rydze, kancelarii Prezesa rady Ministrów,
senacie rP, fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie” oraz
stowarzyszeniu „wspólnota Polska”. a wszystko zaczynało się
jeszcze wiele lat temu od wsparcia wielu osób takich jak śp.
jan Plater-gajewski. Myślę, że tego małego, lecz wielkiego
człowieka ciepło wspomina każdy, kto miał zaszczyt go poznać.

chciałabym skończyć ten artykuł refleksją osobistą. nie
miałam możliwości uczęszczania do szkoły polskiej, lecz jestem
niezmiernie wdzięczna i dumna, że moje dzieci mogą uczyć się
języka ojczystego, poznawać polską kulturę i być patriotami
Polski i Łotwy.  sto lat – nasze kochane gimnazjum Polskie!

Krystyna Kunicka
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W dniu 16 września w Łotewskim Muzeum Wojny 
w Rydze odbyło się przyjęcie z okazji Święta Wojska
Polskiego, zorganizowane przez Ambasadę RP w Rydze 
oraz Ataszat Obrony.

na obchody przybyło wiele ważnych gości m.in. minister
sprawiedliwości rŁ jānis bordāns oraz były prezent Łotwy raimonds
Vējonis z małżonką, których powitała ambasador rP na Łotwie Monika
Michaliszyn, w swoim przemówieniu podkreślając wspaniałą współpracę
armii Polskiej i Łotewskiej. ambasador przypominała o przypadających na
2021 rok rocznicach – 100-leciu nawiązania stosunków dyplomatycznych
polsko-łotewskich oraz 30-leciu ich wznowienia. 

następnie głos zabrał gen. broni krzysztof król, szef sztabu
sojuszniczego dowództwa sił Połączonych w brunssum (niderlandy)
przypominając różne wątki z bitwy warszawskiej czyli „cudu nad wisłą”
oraz ogromne znaczenie polskiego zwycięstwa dla europy. attaché
obrony rP na Łotwie płk Piotr Pomazany podziękował wszystkim
zebranym za przybycie na wspólne obchody święta wojska Polskiego.

w uroczystości uczestniczyli także akredytowani na Łotwie
ambasadorowie i attaché obrony, księża, żołnierze iX braniewskiej
brygada kawalerii Pancernej stacjonującej w Ādaži oraz łotewscy Polacy.

tradycyjne obchody 
święta wojska Polskiego 
w Łotewskim Muzeum wojny

kalejdoskoPkalejdoskoP

Łotwa będzie przewodniczyć
federacji Mediów Polskich
na wschodzie
Kilka redakcji polskich mediów na Łotwie należy do Federacji
Mediów Polskich na Wschodzie, która osiem lat temu została
założona w Warszawie przez podmioty medialne z różnych
krajów, a jej celem jest usprawnienie współpracy między
redakcjami polskich mediów w różnych krajach oraz
reprezentowanie wspólnych interesów w instytucjach
wspierających w Polsce. Właśnie w stolicy w Siedzibie
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ulicy Foksal 21
września odbył się ósmy zjazd federacji.

na spotkanie przybyli przedstawiciele ponad 40 podmiotów
medialnych z białorusi, czech, kirgistanu, litwy, rosji, ukrainy,
węgier oraz oczywiście z Łotwy. redaktorzy oraz dziennikarze
reprezentowali stacje telewizyjne i radiowe, gazety, czasopisma
i portale internetowe prowadzone przez Polonię i Polaków za
granicą. 

oprócz przedstawicieli fundacji „Pomoc Polakom na
wschodzie” oraz „wolność i demokracja” na inaugurację zjazdu
przybył Michał dworczyk, szef kancelarii Prezesa rady
Ministrów, który czuwał nad założeniem federacji osiem lat
temu. Prezes fundacji „wolność i demokracja” lilia luboniewicz
odczytała list adama kwiatkowskiego, sekretarza stanu w
kancelarii Prezydenta rP.

w trakcie spotkania odbyły się cztery panele dyskusyjne,
które dotyczyły sytuacji polskich mediów na białorusi i w rosji,
wolności słowa na ukrainie, w rosji i na białorusi, analizy
zagrożeń i wyzwań dla mediów na litwie w obliczu wojny
hybrydowej, a także bezpieczeństwa mediów w internecie. w
panelach wzięli udział eksperci, dziennikarze i publicyści oraz
zaproszeni goście i członkowie federacji. uczestnicy zjazdu
wzięli udział w otwarciu wystawy „wojsko rzeczypospolitej w
czasach stanisława Żółkiewskiego i jana karola chodkiewicza”,
która została ona przygotowana przez fundację „Pomoc
Polakom na wschodzie” w 2020 r. dla upamiętnienia 400.
rocznicy śmierci hetmana wielkiego koronnego stanisława
Żółkiewskiego, a w tym roku została uzupełniona o materiały
związane z janem karolem chodkiewiczem.  

na zamkniętych obradach ustępujący prezes jerzy wójcicki,
zaprezentował plan rozwoju federacji na lata 2022-2030, do
federacji przyjęto pięć nowych podmiot medialnych, zostały
zaakceptowane dwie uchwały. na końcu wybrano nowy zarząd
i prezesa federacji Mediów Polskich na wschodzie na rok
2021/2022 – przez następny rok przewodniczyć federacji
będzie Łotwa na czele z prezesem zPŁ ryszardem
stankiewiczem.

Ryszard stankiewicz, nowo wybrany prezes 
federacji mediów polskich na wschodzie, reprezentujący 
media polskie na łotwie.
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kalejdoskoP Odnowione witraże 
w Viļace

W neogotyckim kościele pw.
Najświętszego Serca Jezusowego
w Viļace (daw. Marienhaus) 
18 września odbyło się uroczyste
odsłonięcie historycznych witraży.

kościół, zbudowany według projektu
inżyniera floriana wyganowskiego,
absolwenta Politechniki ryskiej, został
ufundowany przez hrabinę alinę lippe-
lipską, właścicielkę majątku Marienhaus
w 1880 r. konsekracji kościoła w 1891 r.
dokonał biskup ludwig zdanowicz.
świątynia doznała znacznych zniszczeń w
czasie i wojny światowej, ale została
odbudowana.

w pw. najświętszego serca
jezusowego do zabytków wspólnego
polsko-łotewskiego dziedzictwa
kulturowego należą wykonane w
warsztacie leopolda i adama andrzeja
blomberga w warszawie organy oraz 13
witraży. już od 2004 r. pod czujnym okiem
księdza proboszcza guntarsa skutelsa, w
kościele trwała kompleksowa renowacja
witraży. Prace konserwatorskie
wykonywali andris kļavnieks i aivars
smans (sia „glassica”). środki finansowe
na prace budowlane i konserwatorskie
pozyskiwano z różnych źródeł. wśród
darczyńców wspierających renowację
witraży byli m.in. honorowi konsulowie
republiki Łotewskiej w Polsce – rafał
brzoska (konsul honorowy w krakowie)
oraz Martin kaczmarski (konsul honorowy
we wrocławiu).

w uroczystości uczestniczyła
ambasador rP na Łotwie Monika
Michaliszyn i były ambasador rŁ w Polsce
edgars bondars. 

Wspaniała i zwycięska bitwa pod Kircholmem stoczona przez
Hetmana Wielkiego Jana Karola Chodkiewicza 27 września
1605 r. jest jednym z największych zwycięstw polskiego oręża
w całych jego dziejach Rzeczpospolitej – wojska pod
dowództwem Chodkiewicza rozgromiły trzykrotnie liczniejszą
armię szwedzką Karola IX Sudermańskiego.

z okazji 416. rocznicy bitwy do salaspils przybyły oficjalne
delegacje. kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym
zwycięstwo złożyli chargé d'affaires ambasady rP w rydze

Łukasz cudny, attaché obrony płk Piotr Pomazany wraz z
zastępcą ppłk sławomirem kłosowskim oraz attaché obrony
ambasady szwecji w rydze ppłk Mikael nordmark

w tak uroczystym dniu asystę honorową przy pomnikach
wystawili żołnierze Polskiego kontyngentu wojskowego na
Łotwie, który tworzą żołnierze 9 braniewskiej brygady
kawalerii Pancernej w ramach wielonarodowej batalionowej
grupy bojowej efP. w składaniu wieńców uczestniczył również
dowódca Pkw Łotwa mjr Michał czarny.

rocznica bitwy pod kircholmem

Wiele projektów finansowanych ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
realizowanych jest nie tylko w krajach wschodnich z większymi skupiskami Polaków,
lecz również na Łotwie, co stanowi bardzo ważne wsparcie dla lokalnej społeczności.

jednym z istotnych kierunków działalności jest wspieranie placówek edukacyjnych i
uczniów. na Łotwie funkcjonują cztery polskie szkoły i uczniowie już od kilku lat
otrzymują wsparcie m.in. w ramach programu „bon Pierwszaka”. w połowie października
niespodzianka spotkała uczniów klas dwunastych. na Łotwę przybyli przedstawiciele
fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie”, by wręczyć najstarszym uczniom tzw. „bon
Maturzysty”. jednorazowe stypendium finansowe w postacie 1000 Pln będzie dobrym
wsparciem dla młodzieży i rodziców przygotowując się do egzaminów maturalnych.  

członek zarządu fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie”
juliusz szymczak-gałkowski zaznaczył, że starają się wspierać uczniów polskich,

którzy uczęszczają do szkół polskich. Polskie środowiska sygnalizowały potrzebę
wsparcia uczniów klas maturalnych, żeby ułatwić przygotowanie do matury. Pieniądze
przekazane zostały rodzicom, a pan szymczak-gałkowski zadeklarował, iż współpraca z
polskimi placówkami edukacyjnymi na Łotwie oraz związkiem Polaków na Łotwie, który
jest najważniejszym partnerem fundacji w kraju będzie kontynuowana.

«bon Maturzysty» – kolejna forma
wsparcia dla młodych Polaków
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W październiku w galerii Centrum Kultury Polskiej 
zagościła druga wystawa lokalnej artystki Walii Platace 
pt. „On: mężczyzna”. Pierwsza wystawa w 2018 r. była
dedykowana kobietom i dotarła do wielu odbiorców 
na terenie Łatgalii.  

seria zdjęć czarno-białych pt. „on: mężczyzna” powstała w latach
2018–2019. to była praca dyplomowa walii w szkole artystycznej
„saules skola”. fotografie zostały wysoko ocenione przez znawców i
widzów. zdjęcia przedstawiają mężczyzn, którzy pozwalają sobie na co
dzień nie stosować się do kanonów urody. fotografie tej wystawy są
pewnego rodzaju potwierdzeniem, że właśnie różnorodność nadaje
życiu właściwy smak. „różni mężczyźni, każdy na swój sposób,
ucieleśniają ponadstandardową urodę” – uważa fotografka.

walia Platace urodziła się i dorastała w krasławiu, ale od wielu lat
mieszka w daugavpils. dopiero od kilku lat zajmuje się sztuką
fotografowania. na początku robienie zdjęć dla autorki wystawy było
możliwością uchwycenia najpiękniejszych chwil oraz aktywnego
spędzenia wolnego czasu. stopniowo fotografia stała się nieodłączną
częścią jej codziennego życia. walia uczestniczyła w różnego rodzaju
plenerach i warsztatach fotograficznych zarówno na Łotwie, jak i za
granicą.

Dedykacja
mężczyznom

Popołudnie 
z ciekawostkami 
literackimi
„W odblaskach kultury i Dźwiny” pod takim tytułem 8 października 
w Krasławiu odbyło się popołudniowe spotkanie o zabarwieniu polskim.

w parku pałacowym hrabiów Platerów nieopodal pałacu i innych
budynków, w których obecnie mieści się m.in. Muzeum historii i sztuki
zebrało się liczne grono osób, żeby obejrzeć ciekawe publikacje i
dyskutować o bliskich Polakom i Łotyszom wątkach w historii. Podczas
spotkania zaprezentowano książki: łotewsko-polskie wydanie książki
gustawa Manteuffla „inflanty Polskie” oraz „latvijas kultūras vēsture”
(historia kultury Łotwy), a także dokonano otwarcia wystawy artystów
stowarzyszenia dante alighieri.

wśród gości była ambasador rP na Łotwie Monika Michaliszyn, wice
mer Powiatu krasławskiego aivars trūlis, prezes stowarzyszenia dante
alighieri, prezes wydawnictwa „jumava” juris Visockis oraz profesor
uniwersytetu daugavpilskiego henrihs soms. 
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Patriotyczny listopad
w październiku na Łotwie ogłoszono lockdown, oznaczało to, że po raz kolejny Polacy będą
musieli zrezygnować z hucznych obchodów święta niepodległości Polski i święta
niepodległości Łotwy. wszyscy z nadzieją czekali na zniesienie ograniczeń, dlatego
patriotyczne wydarzenia rozciągnęły się i zakończyły dopiero 27 listopada – 
wspaniałym koncertem w dyneburgu.

nieodzownym elementem obchodów niepodległościowych
co roku jest spotkanie przy krzyżu poświęconym poległym
legionistom Polskim na słobódce. zawsze 11 listopada, zawsze
o godzinie 11:00. w skromnej uroczystości w Parku wolności
wzięli udział: konsul rP w rydze krzysztof Pokruszyński, mer
miasta andrejs elksniņš, wicemer aleksejs Vasiļevs, ks. robert
Maciejewski oraz kierownictwo polskich placówek w
dyneburgu. zebrani oddali hołd żołnierzom, którzy przyczynili
się do wywalczenia niepodległości Polski i Łotwy, oraz
wszystkim żołnierzom walczącym o niepodległość w różnych
okresach. następnie konsul Pokruszyński wraz z prezesem zPŁ
ryszardem stankiewiczem złożyli wieńce i zapalili znicze na
Polskiej kwaterze wojennej w Ławkiesach, a także udali się na
grób nieznanego Żołnierza na cmentarzu katolickim w
dyneburgu. 

kolejną tradycją listopadową jest patriotyczna wystawa w
galerii domu Polskiego. w tym roku na warszawskiej oglądać
można było ekspozycję pt. „kino niepodległej” poświęconą
dwudziestu gwiazdom przedwojennego polskiego kina, której
autorem jest Piotr jezierski – pisarz, kulturoznawca i
dziennikarz, redaktor portalu ida. wystawa przedstawia
sylwetki i historie aktorów, reżyserów i scenarzystów
wpływających na kształt polskiego życia kulturalnego w
dwudziestoleciu międzywojennym, ludzi związanych nie tylko z
przemysłem filmowym, ale również z teatrem, sceną
kabaretową oraz wodewilową, literaturą i sztuką. wystawa
zagościła na warszawskiej zawdzięczając fundacji „Pomoc
Polakom na wschodzie”.

w niedzielę, 14 listopada Polacy zgromadzili się w kościele
pw. serca jezusowego na nowym forsztacie, gdzie ksiądz
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andris szewełs celebrował Mszę świętą za ojczyznę. niestety
ze względów epidemiologicznych, ponieważ był to ostatni
dzień lockdownu, we Mszy mogła uczestniczyć ograniczona
liczba osób. nabożeństwo uświetniła młodzież z zespołu tańca
ludowego „kukułeczka”, która w polskich i łotewskich strojach
narodowych zadbała o czytania i modlitwę wiernych. 

kulminacją patriotycznego miesiąca był uroczysty koncert z
okazji narodowego święta niepodległości Polski oraz święta
niepodległości Łotwy w daugavpilskim Pałacu kultury 28
listopada. na sali zebrało się ponad trzysta osób – Polaków
oraz miłośników kultury polskiej z rezekne, ludzy, krasławia,
jekabpils oraz oczywiście daugavpils. wśród gości był mer
daugavpils andrejs elksniņš, Pani ambasador rP na Łotwie
Monika Michaliszyn, kierownik wydziału konsularnego
ambasady rP w rydze krzysztof Pokruszyński oraz radni
urzędu miasta daugavpils – Pēteris dzalbe, natalija kožanova,
Viktorija sporāne-hudojana. w przemówieniach goście jak
zwykle podkreślali braterstwo narodów polskiego i
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łotewskiego, wspólne wątki historyczne oraz znakomitą
współpracę obecną na różnych płaszczyznach. następnie
widzowie mogli nasycić się wspaniałym patriotycznym
widowiskiem stworzonym przez kilka pokoleń uczestników
zespołu tańca ludowego „kukułeczka”. koncert był poświęcony
bohaterom dróg ku „niepodległej”: legionistom polskim,
żołnierzom września 1939, Polskiego Państwa Podziemnego,
Powstania warszawskiego, powojennego podziemia
antykomunistycznego, bohaterom czasów solidarności.
zabrzmiało wiele utworów patriotycznych, a w oczach widzów
co chwilę szkliły się łzy. koncert niepodległościowy był
dedykacją na trzydziestolecie zespołu, które obchodziliśmy w
2021 r. 

nie zważając na trudną sytuację Polacy zawsze znajdują
możliwość, żeby okazać swoją miłość i przywiązanie do
ojczyny, oraz złożyć hołd żołnierzom, którzy oddali swe życie za
„naszą i waszą niepodległość.”

kalejdoskoP
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Z historii monumentu 
w Dyneburgu

Poniżej zamieszczony wiersz napisany jest na temat
kampanii Łatgalskiej z 1920 roku i pomnika-krzyża polskim
legionistom na słobódce – nazwa cmentarza w dyneburgu
(daugavpils), gdzie był założony cmentarz poległych
legionistów, wyzwalających miasto i Łatgalię od bolszewików.
w tej dzielnicy miasta na początku XX wieku cmentarz
słobódka już funkcjonował, gdzie byli pogrzebani również
rosyjscy żołnierze, ofiary i w.ś. i cywile, i który to cmentarz
władze sowieckie w latach 1955–1970 zniszczyły, czyniąc z
niego żwirowisko, dewastując pierwszy pomnik-sarkofag (takie
miał kształty) z 1928 r., burząc nagrobki i wywożąc ludzkie
szczątki razem ze żwirem na budowę dróg. a potem, w latach
80-tych minionego wieku, wielki dół byłego żwirowiska został
zapełniony śmieciami, z wierzchu zasypany ziemią i zasiany
trawą...

Po założeniu oddziału zPŁ „Promień” w 1988 r., z inicjatywy
wiceprezes organizacji pani albiny czybele, podtrzymanej przez
zarząd oddziału pod kierownictwem henryka świrkowskiego,
przy udziale przedwojennej działaczki heleny filipionek, była
wszczęta zbiórka pieniędzy wśród członków „Promienia” i
wszystkich chętnych na odbudowę pomnika Polaków i Łotyszy,
wśród których znalazło się kilku kierowników firm i zakładów
przemysłowych. licząc na okrągło, było zebrano 100 tysięcy
sowieckich rubli. Po akceptacji makiety pomnika przez zarząd
główny zPŁ w rydze i uzyskaniu zezwolenia od władz
miejskich w 1991 r., w następnym roku pomnik-krzyż,
upamiętniający 237 pochowanych tu legionistów polskich,
został wybudowany (autorzy projektu: artysta plastyk romuald
gibowski, architekt wanda baulina, konstruktor jānis argalis).
była usypana stopa pod pomnik i ułożone cztery bloki
betonowe z tablicami nazwisk poległych. odsłonięcie pomnika-
krzyża nastąpiło 22 listopada 1992 r.

Mając na względzie przystąpienie Polski do struktur nato
12 marca 1999 r., nasza działaczka związkowa albina czybele

wysunęła ideę, żeby na pomniku umieścić godło wojska
Polskiego. ambasada rP w rydze podtrzymała ten pomysł,
uzgodniono z autorami pomnika wielkość i materiał, z którego
miał być wykonany, władze miejskie zgodziły się. i teraz złożyła
się taka sytuacja, którą dobrze pamiętam. jest sobota 1 maja
1999 r., ówczesny prezes oddziału „Promień” władysław
nowicki zamówił do tego celu dźwig. o godzinie 15:00 stał już
przy pomniku. nazajutrz ma tu odbyć się okolicznościowe
nabożeństwo i poświęcenie pomnika z godłem orła Polski
zbrojnej. 

zostało tylko jakby załatwić formalność – uzyskać
pozwolenie od władzy samorządowej na umieszczenie godła,
która długo zwlekała z pisemną pozytywną odpowiedzią na
wysłany wcześniej wniosek. Pierwsze dość długie rozmowy z

Na początku października br. mnie zaproszono do studia lokalnego radia Alise+ 
na program Polskofalówka”, gdzie podzieliłem się wspomnieniami z historii powstania
czasopisma „Polak na Łotwie”, które w tym roku obchodzi jubileusz 30-cia, 
do składu redakcji którego na początku należałem. Oprócz tego w studiu radia
zarecytowałem swój wiersz w ramach powstającego kolażu „PREZENT DLA NIEPODLEGŁEJ” 
organizowanego przez Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu.

Wyświęcenie Krzyża na słobódce 22 listopada 1992 r.
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będącą na dyżurze panią wice merem w gmachu dumy
miejskiej nie dały rezultatu. Powołała się na swego
zwierzchnika-mera a. widawskiego, który zgodził się na
pertraktacje z delegacją od „Promienia”, w składzie której
uczestniczyłem, i przyjechał w godzinach wieczornych, mimo
tego że to była sobota, świąteczny dzień 1 maja. Mówimy mu,
że centralne władze republiki Łotewskiej zgodziły się na
przyjazd polskiej jednostki wojskowej, którą podczas przejazdu
przez terytorium litwy z honorami eskortowali na jutrzejszą
uroczystość żołnierze z jednostki litewskiej, będzie
nabożeństwo pod pomnikiem, będzie asystować wojsko, jakoś
nie ładnie będzie, gdy to godło nie zostanie umieszczone,
prosimy więc jedynie na formalne pozwolenie. 

Mer waha się, łączy się ze swoimi urzędnikami z wydziału
kultury i do spraw ochrony pomników i wysuwa takie
zastrzeżenie: w zatwierdzonym projekcie godło miało być
wykonane z żeliwa, natomiast z warszawy przywieźliście orła z
brązu. taka zamiana, mówi, jest niedopuszczalna, bo przeczy
założeniom plastycznym, możecie przecież umieścić go u
podnóża pomnika. My nie dajemy za wygraną i oponujemy:
brąz przecież to nie żadne aluminium, że patyna go z czasem
przyciemni i będzie w porządku. co do umieszczenia u podnóża

– przecież dla godła takie umieszczenie równałoby się
poniewieraniu znaku wojska Polskiego, będącego członkiem
nato, do którego aspiruje również Łotwa (przystąpiła 29 marca
2004 r.). w końcu około godziny 23:00 pan widawski podpisuje
dokument takiej mniej więcej treści: zezwalam na tymczasowe
umieszczenie godła na pomniku. zgadzamy się. szybko pod
pomnik, kierowca dźwigu czeka od wielu godzin aż zaczniemy
zaplanowaną akcję wysokościową. i tu pojawia nowy problem.

jakoś nikt przedtem nie pomyślał, a jak to uczynić
praktycznie? i to trzeba zrobić szybko.

kapujemy razem z kolegą tomaszem kołodyńskim. Po
chwilach namysłu jedziemy do mego przyjaciela ferdynanda
dargiela, speca do wszystkich spraw technicznych i on w
swoim garażu odnajduje stalową linkę, chyba o średnicy 8 mm
i długości z półtora metra, z dwoma pętelkami na końcach oraz
kawałek miękkiego 3 mm drutu. teraz już wiemy, jak
umocujemy orła.

zaraz do kosza dźwigu włazi pomocnik kierowcy dźwigu,
podajemy jemu naszego brązowego ptaka, ja wskakuję na
drugi koniec kosza. kiedy zostaliśmy wzniesieni na 13-metrową

wysokość krzyża, przepasaliśmy pod pachy naszego orła o
wadze 30 kilogramów, pomocnik podtrzymywał go od
ewentualnego upadku, ja zaś przewiesiłem się przez prawe
ramię krzyża, pomocnik podał z drugiej strony przedniej belki
pionowej krzyża koniec linki z drutem, przedzierzgnąłem drut
przez drugą pętelkę linki i, leżąc tak na ramieniu krzyża,
ściągnąłem z tyłu pionu oba końca linki i skręciłem drut. było
w pół do dwunastej w nocy! westchnęliśmy z ulgą.

we dnie nazajutrz stwierdziliśmy, że od przodu pomnika, ta
cienka przepasująca linka z dołu była prawie niewidoczna.
wokół pomnika ustawiły się sadzonki świerków, dostarczone z
kraju przez żołnierzy polskich i już zasadzone (obecnie, w 2021
r., to już pokaźne drzewa.) Pamiętną dla nas Mszę św.
sprawował w niedzielę 2 maja 1999 r., kapelan wP major
kazimierz krużel, bliski kolega śp. biskupa polowego wP
tadeusza Płoskiego, który zginął pod smoleńskiem, a przedtem
podczas pielgrzymki świętego papieża jana Pawła ii na Łotwę
w 1993 r. pilotował go na pokładzie helikoptera do
sanktuarium w agłonie. natomiast nasz ks. dziekan aleksander
Madelan na nabożeństwie stał w płaszczu bez liturgicznych

stanisław Januszkiewicz

POD MONUMENTEM
NA SŁOBÓDCE
Gdy hordy złowieszcze 
spiczastych czap,
łaciate od czerwonych gwiazd,
przez nasze ziemie na Zachód sunęli,
młodzi żołnierze bronili Dyneburg
i rubieże kraju od zaborczych łap.

Ginęli – podjęci przez obowiązek
również z kresowych rodzimych gniazd.

Właśnie tu również nasi Kresowiacy,
stoczyli krwawe starcia 
z wrogami narodów, 
Kościoła  i cywilizacji.

Byli wyprostowani w duchu,
bo wiodły ich wiara, honor i Bóg.

Dzielni chłopcy z Rzeczypospolitej
z łotyszami w solidarnym odruchu
wyrzucili wtedy bolszewików
poza łotewski próg.

A było to tylko preludium bitew
z czerwoną bestią,
aż stał się nad Wisłą Zwycięstwa Cud.

Na ordynansach u Polski i wy, żołnierze,
co teraz pod bronią jesteście –
dla Najjaśniejszej wasz czyn i trud!
...........................................................................

Jakby na oceanie wieczności spokojnej,
jak żagiel ten pomnik 
leci przez burze i mgły.

Pod heroicznym znakiem krzyża
z Orłem Polski Zbrojnej
stańmy wyprostowani w duchu, jak tamci,
stańmy też my!

Tego się zawsze trzymajcie,
wszyscy Nieznani Potomni.
Tu stańcie z modlitwą 
i tym poległym chłopakom 
należną chwałę i cześć oddajcie!

Cmentarz na słobódce był największym cmentarzem 
polskich legionistów na łotwie.

W 1920 roku na cmentarzu był ustawiony drewniany krzyż 
z napisem „1920.1V. Żołnierzom generała Rydza-Śmigłego”.
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22 czerwca 1928 r. prezydent łotwy Gustavs Zemgals 
wziął udział w uroczystym odsłonięciu 
Pomnika Polskich Legionistów na słobódce.

szat. wiedzieliśmy, że był niechętny umieszczenia polskiego
wojskowego godła na pomniku-krzyżu. Po Mszy św. nastąpiło
poświęcenie, wojskowa salwa honorowa, okolicznościowe
przemówienia.

Po paru latach prezes „Promienia” władysław nowicki
zorganizował roboty i orzeł Polski zbrojnej został zamocowany
gwintami do krzyża na stałe. dla naszej społeczności polskiej
miasta daugavpils (dyneburga) i okolic znaczenie tego
monumentu, wznoszącego się blisko centrum miasta, jest
ogromne. oprócz tego, że przed szaleństwem ograniczeń
„pandemicznych” to miejsce było chętnie odwiedzane przez
turystów z rodzimego kraju, każde znaczące państwowe święto
polskie jest tu obchodzone z udziałem dygnitarzy różnego
szczebla z Polskiej ambasady w rydze i delegacji z Polski,
często z udziałem wysoko postawionych urzędników również
ze strony łotewskich władz centralnych i samorządowych.
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Polskie plakaty na Łotwie
W Galerii Domu Polskiego od 27 listopada do 10 grudnia
gościła wystawa plakatów wykładowców Wyższej Szkoły
Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej
Akademii Nauk, której kuratorem był mgr Jarosław Tondera.
Zaprezentowano w większości ilustracje do plakatów
filmowych, społecznych lub wystawowych. 
Artyści poruszają w nich zagadnienia, które mają dla nich
największe znaczenie, projektują plakaty inspirowane
wydarzeniami kulturalnymi. 

na wystawie w daugavpils były przestawione prace
polskiego grafika Mieczysława wasilewskiego, który jest
prawdziwym fachowcem w swojej dziedzinie, a także jego
asystentki w dyplomującej pracowni projektowania plakatu
luizy kwiatkowskiej, która twórcze poszukiwania kontynuuje w
takich dziedzinach jak grafika wydawnicza, ilustracja, plakat,

fotografia. Prace innej polskiej artystki, Małgorzaty
sobocińskiej-kiss to kolaże, które w przekorny i żartobliwy
sposób poruszają tematy życia społecznego, rodziny i pracy,
czyli tych zagadnień, które mają dla nas największe znaczenie.
Przedstawione na wystawie prace artystki zostały w całości
wykonane technikami cyfrowymi. Plakaty dominiki
korzeniowskiej towarzyszą jej przedsięwzięciom artystycznym.
nie koniecznie są ładne. Mówi, że powinny jednak zaciekawić,
budzić zainteresowanie. artystka projektuje plakaty
inspirowane wydarzeniami kulturalnymi – głownie
muzycznymi czy teatralnymi. była to bardzo ciekawa odmiana
dla miłośników sztuki w galerii domu Polskiego, która
przybliżyła niezmiernie fascynujący świat grafiki.

Już od dwunastu lat na Łotwie odbywa się wspaniała
inicjatywa organizowana przez Podlaski Oddział
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Dyktando Polskie.
Kolejne edycja odbyła się 25 września, w formacie
hybrydowym, tak samo jak w 2020. r. Białostocczanie połączyli
się online z trzema placówkami: w Daugavpils, Rezekne 
i Rydze, w których się zgromadziło 58 uczestników dyktanda.  

Punktualnie o jedenastej pani anna kietlińska, Prezes
białostockiego oddziału stowarzyszenia „wspólnota Polska” na
platformie „zoom” przywitała uczestników zmagań z ortografią
polską. należy zaznaczyć, że pani kietlińska była również
autorką tegorocznego tekstu dyktanda pt. „Pandemiczne
refleksje”, które zadedykowała przyjaciołom na Łotwie, a
dotyczył on, jak wskazuje nazwa, pandemii. wszystkie prace z
daugavpils, rezekne i rygi zostały wysłane pocztą do
białegostoku. wyniki dyktanda Polskiego na Łotwie zostały
ogłoszone 14 października. w tym roku grand Prix i tytuł
Mistrza ortografii Polskiej na Łotwie znów powędrował do rygi
– zdobyła go uczennica Polskiej szkoły średniej im. ity
kozakiewicz beata sjucillo. tytuł Pierwszego wicemistrza
otrzymała bożena rakicka, uczennica klasy 12 gimnazjum
Polskiego im. józefa Piłsudskiego. drugim wicemistrzem została
krystyna kunicka, członkini zPŁ z daugavpils, a tytuł trzeciego
wicemistrza ortografii Polskiej na Łotwie otrzymał ryszard
stankiewicz, prezes zPŁ. Przyznano również kilka wyróżnień.
laureaci dyktanda pt. „Pandemiczne refleksje” otrzymali
nagrody oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Podlaski
oddział stowarzyszenia „wspólnota Polska” w białymstoku ze
środków finansowych kancelarii Prezesa rady Ministrów.

wystawa o konstytucji w rydze
W 2021 r. obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja i wiele imprez poświęcono właśnie 
temu wydarzeniu. W Rydze, na placu Liwskim 
od 23 października do 5 grudnia można było oglądać 
wystawę „Konstytucja 3 Maja”. 

„konstytucja 3 Maja była pierwszym tego typu
dokumentem w europie i drugim po stanach
zjednoczonych. tworzyła fundament nowoczesnego
państwa i dawała nadzieję na głębokie przemiany
ustrojowe. konstytucja 3 Maja nie miała precedensu, nie
kopiowała obcych wzorów, lecz była wzorem dla innych”
czytamy na profilu facebook ambasady rP w rydze.
„konstytucja 3 maja – przekształcająca XViii-wieczną
rzeczpospolitą w monarchię konstytucyjną, opartą na
regule trójpodziału władz, gwarantującą obywatelom
opiekę prawa – była więc konsekwentnym rozwinięciem
tradycji rządów prawa, demokracji, parlamentaryzmu”.
niewątpliwie był i jest to jeden z najważniejszych

dokumentów w historii rzeczypospolitej, a w owym czasie
w obradach sejmu wielkiego uczestniczyli także
przedstawiciele z terenów obecnej Łotwy. 

wystawa została przygotowana w trzech wersjach
językowych: łotewskiej, polskiej i litewskiej we współpracy
z ambasadą republiki litewskiej i urzędem Miasta rygi.

Zmagania 
z “Pandemicznymi 
refleksjami”



zagranicznych odwiedziła centrum
kultury Polskiej. odbyło się robocze
spotkanie z prezesem związku Polaków
na Łotwie ryszardem stankiewiczem.
Minister szynkowski vel sęk obejrzał
wystawę „kino niepodległej”, która
zagościła w galerii zawdzięczając
fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie”
oraz wpisał się również do księgi gości
na sali herbowej. obok domu Polskiego
pan minister i pani ambasador złożyli
znicze pod memoriałem
upamiętniającym żołnierzom armii
krajowej V odcinku „wachlarza” z inflant,
którzy tragicznie zginęli w 1944 roku.

kolejnym punktem wizyty było
Państwowe gimnazjum Polskie im.
józefa Piłsudskiego. tutaj delegacja
miała możliwość obejrzenia niedawno
gruntownie przebudowanego budynku
placówki przy ulicy Marijas. w holu
wysokiego gościa przywitała młodzież z
zespołu tańca ludowego „kukułeczka”.
Pani dyrektor halina smulko
opowiedziała o działalności szkoły,
pokazała salę widowiskową i filmik
zrobiony na 30-lecie szkoły. w imieniu
szkoły złożyła panu ministrowi życzenia
z okazji urodzin, które obchodził
zaledwie dzień wcześniej, 24 listopada.
krótki program artystyczny przygotował
zespół tańca ludowego „kukułeczka” pod
czujnym okiem kierowniczki zespołu i
dyrektorki centrum kultury Polskiej
Żanny stankiewicz. w spotkaniu wziął
udział również mer miasta andrejs
elksniņš oraz pani dyrektor Polskiego
Przedszkola im. jana Platera
gajewskiego w daugavpils – anżela
dubowska. Pan minister wykorzystał
okazję, żeby wyrazić swój podziw dla
szkoły i podziękować za wkład lokalnych
polskich placówek w pielęgnowanie
polskości, zaznaczył, że mało która
szkoła w Polsce może się szczycić taką
salą i takimi warunkami. Podziękował
dyrektorom wszystkich placówek
polskich za ich wkład w rozwój
infrastruktury. delegacja obejrzała salę
gimnastyczną, pomieszczenia szkoły
oraz potencjalne miejsce na boisko przy
placówce. Minister udał się na lekcję
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harmonogram Ministra
szynkowskiego vel sęka był bardzo
napięty. już o świcie 25 listopada
odbyło się uroczyste złożenie wieńców
pod krzyżem na słobódce w Parku
wolności z udziałem mera dyneburga
andrejsa elksniņša, władz miasta oraz
przedstawicieli związku Polaków na
Łotwie. Minister obejrzał także pomnik
dowódców wojsk polsko-łotewskich – w
kampanii Łatgalskiej. asystę zapewnili
żołnierze Pkw na Łotwie stacjonujący w
Ādaži w ramach wielonarodowej grupy
bojowej nato. 

następnie delegacja, w której skład
weszli także wiesław tarka, zastępcą
dyrektora departamentu Polityki
europejskiej Ministerstwa spraw
zagranicznych oraz zbigniew ciosek,
zastępca dyrektora departamentu
współpracy z Polonią i Polakami za
granicą Ministerstwa spraw

z dwudniową wizytą na Łotwę 24–25 listopada przybył sekretarz stanu ds. polityki
europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ministerstwie spraw
zagranicznych rP, minister szymon szynkowski vel sęk. razem z panią ambasador rP 
na Łotwie Moniką Michaliszyn i towarzyszącą delegacją odwiedził daugavpils, krasław i rygę.

Minister szymon szynkowski vel sęk 
na Łotwie



języka polskiego w jednej z młodszych klas, a mile zaskoczeni
uczniowie nagrodzili wysokiego gościa piosenką.

w dalszej części wizyty ministra szymona szynkowskiego
vel sęka w Łatgalii delegacja udała się do krasławia. odbyło
się spotkanie z merem krasławia gunārsem upenieksem, na
którym omówiono przede wszystkim funkcjonowanie Polskiej
szkoły Podstawowej w krasławiu. obie strony zadeklarowały
chęć zachowania szkoły, a pan minister podkreślił, że każda
polska placówka oświatowa jest bardzo znacząca nie tylko
dla Polaków, lecz również dla polskiego rządu. Po spotkaniu
minister szynkowski vel sęk wspólnie z merem krasławia,
panią ambasador, prezesem zPŁ, panią dyrektor Polskiej
szkoły Podstawowej w krasłwiu czesławą kozłowską i
uczniami, przedstawicielami lokalnego oddziału zPŁ na czele
z józefem dobkiewiczem złożyli wieńce pod pomnikiem
legionistów Polskich na cmentarzu w krasławiu. ostatnim
punktem wizyty w krasławiu było zwiedzanie Polskiej szkoły
Podstawowej im. rodu hr. Platerów. Pani dyrektor czesław
kozłowska oprowadziła delegację po szkole, pokazując
doskonałe warunki, którymi dysponuje placówka. następnie
odbyło się robocze spotkanie pana ministra i pani ambasador
z dyrekcją szkoły. 

tegoż dnia, po południu w stolicy Minister szymon
szynkowski vel sęk w saeimie spotkał się z
wiceprzewodniczącą saeimy dagmārą beitnere-le gallą, a
także z sekretarz parlamentarną łotewskiego Msz zandą
kalniņą-lukaševicą w Ministerstwie spraw zagranicznych. w
trakcie konsultacji politycznych z panią zandą kalniņą-
lukaševicą omówiono kwestie dwustronne m.in. politykę
bezpieczeństwa i współpracy regionalnej oraz aktualnie
trwający kryzys migracyjny na granicy z białorusią. 

Minister podsumował, że bardzo wzruszyły go ślady
Polskości w miejscu, które jest tak oddalone od Polski, a nadal
jest tu wiele Polaków, którym „w sercu i w duszy gra Polska,
którzy troszczą się, kultywują tę polskość”. Po raz kolejny
podkreślił, że środki, które Polska przeznacza na sprawy
polskie na Łotwie są dobrze wykorzystane współpraca na
pewno będzie się toczyć dalej. wizyta pana ministra ma być
jasnym sygnałem, że Polska pamięta o rodakach i będzie
nadal wspierać wszelkie inicjatywy lokalnej społeczności
polskiej. 

kalejdoskoP

28 29



30

kalejdoskoP

Młodzież wybiera
Ordonównę
w 2021 r. grupa teatralna „uśmiechnięta tęcza” działająca przy centrum kultury Polskiej 
po raz drugi startowała w konkursie Patria nostra. 

zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu
lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski.
konkurs Patria nostra objęty jest patronatem honorowym
znanych i szanowanych osób oraz instytucji m.in. instytutu
Pamięci narodowej, a jego organizatorem jest fundacja
konkursu historycznego Patria nostra.

Po zarejestrowaniu się na portalu konkursowym młodzież
pod wodzą Mileny sawkinej otrzymała konkretny tydzień w
światowej historii i możliwość wybrania jednego z sześciu
tematów z tym tygodniem związanych. tematem, który
przymówił do ekipy były urodziny hanki ordonówny – polskiej
piosenkarki, autorki wierszy i tekstów piosenek, tancerki i
aktorki. 

urodziła się 25 września 1902 r. Możliwe, że hanka
ordonówna występowała również w dyneburgu lub rydze. w
albumie ze zdjęciami, który należał do dyneburskiej Polki
walerii gołubeckiej, znajdującym się w archiwum zPŁ w
dyneburgu, jest kilka zdjęć z występów hanki ordonówny.
waleria gołubecka w okresie międzywojennym prowadziła
bardzo aktywne życie towarzyskie, zdjęcia pochodzące z jej
albumu przedstawiają hankę ordonównę i jej męża – hrabiego
Michała tyszkiewicza

“uśmiechnięta tęcza” nakręciła filmik z piosenką „Miłość ci
wszystko wybaczy” – jednym z polskich evergreenów. w
konkurencji spośród ponad 50 uczestników w konkursie “Patria
nostra” dyneburżanie zajęli czternaste miejsce. 

Koncert kolęd 
na Warszawskiej

koncert zaczął zespól
instrumentalny girsza kagana
wykonując kolędy „Przybieżeli do
betlejem” oraz „lulaj że, jezuniu”.
następnie wystąpił zasłużony chór
„Promień” pod batutą reginy
krukowskiej wykonując utwory „z
narodzenia Pana” i „Przyjdźmy wszyscy
do stajenki”.

następnie przyszła kolej na
solistów zespołu „barwy daugawy”.
Milena sawkina, angelina Malcewa i
stanisław jakowenko zaśpiewali
słuchaczom kilka wspaniale dobranych
pastorałek.

w dalszej części koncertu kolędę
„do szopy hej pasterze” wykonał chór
„Promień” z solistami: walentyną
beinarowicz i igorsem iljinsem. jeszcze
kilka kolęd wspólnie zaśpiewał zespół
z chórem, a na końcu kolędę „cicha
noc” zaśpiewali wszyscy artyści, razem
z zespołem instrumentalnym i
publicznością. dyrektorka centrum
kultury Polskiej Żanna stankiewicz
skierowała do zebranych wiele
ciepłych słów, złożyła życzenia
świąteczne oraz nagrodziła artystów
słodkimi prezentami.

Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils w okresie Świąt Bożego
Narodzenia organizuje wspaniałe koncerty polskich kolęd i pastorałek.
27 grudnia 2021 r. na Warszawskiej rozbrzmiały cudowne
bożonarodzeniowe utwory, których w tym roku ze względu 
na ograniczenia epidemiologiczne mogła wysłuchać 
niestety bardzo ograniczona ilość widzów.


