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Premier Łotwy M.Kučinskis, 
mer Daudavpils J.Lāčplēsis

oraz ZESPÓŁ TAŃCA 
LUDOWEGO „KUKUŁECZKA”

na placu Vienības w Dyneburgu



 W lipcu po raz 
pierwszy odbył się festiwal 
kultury „Pynu, pynu 
sītu”, a na inaugurację 
tego wielokulturowego 
przedsięwzięcia do 
Dyneburga przybył nawet 
premier Łotwy Māris 
Kučinskis.
 Pierwszym punktem 
wizyty ważnego gościa 
w dawnej stolicy Inflant 
Polskich był Dom Polski. 
W towarzystwie burmistrza 
miasta Jānisa Lāčplēsisa 
premier miał okazję zapoznać 
się z twórczością i życiem 
codziennym  miejscowych 
Polaków. 
 Krótkie, ale 
niezmiernie serdeczne 
spotkanie, rozpoczęła 
młodzież z zespołu tańca 
ludowego „Kukułeczka”, 
witając Mārisa Kučinskisa 
wesołym śpiewem ludowym. 
Dyrektor Centrum Kultury 
Polskiej Żanna Stankiewicz, 
prezes Związku Polaków na 
Łotwie Ryszard Stankiewicz 
oraz członek Zarządu 
Dyneburskiego Oddziału 
ZPŁ Krystyna Kunicka 
opowiedzieli premierowi 
o polskich zespołach 
działających w Dyneburgu, 
związkowych imprezach i 
projektach oraz pokazali 
Dom Polski. 

 Pan Kučinskis 
obejrzał również film 
przedstawiający całokształt 
funkcjonowania polskiej 
społeczności w Dyneburgu 
i występ „Kukułeczki”, która 
zaprezentowała „Tańce 
Sieradzkie”. W galerii Domu 
Polskiego premier zapoznał 
się z wystawą poświęconą 
Icie Kozakiewicz – znaczącej 
postaci w dziejach łotewskich 
Polaków.
 W sali Herbowej, gdzie 
mieści się wystawa herbów 
polskiej szlachty inflanckiej, 
Māris Kučinskis zagłębił się w 
dzieje polskiego ziemiaństwa 
w dawnych Inflantach czyli 
Łatgalii. Prezes ZPŁ Ryszard 
Stankiewicz zaskoczył 
gościa opowiadaniem 
o jego nazwisku, które 
prawdopodobnie należało do 
starożytnego szlacheckiego 
rodu polskiego, wywodzącego 
się z Wileńszczyzny. 
Kuczyńscy w Inflantach 
Polskich posługiwali się 
herbem Ślepowron.
 Na końcu swej wizyty 
premier wyraził uznanie i 
podziw dla przywiązania 
Polonii łotewskiej do 
tradycji narodowych i języka 
ojczystego oraz dokonał 
wpisu w księdze pamiątkowej 
Domu Polskiego. 
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„Polak na Łotwie” – 
pismo Związku Polaków na Łotwie

Premier Łotwy M.Kuczyński dokonuje wpisu do księgi 
pamiątkowej Domu Polskiego

Premier M.Kuczyński 
w Sali Herbowej 

ZTŁ „Kukułeczka” prezentuje swój dorobek artystyczny
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 Jednym z najwspanialszych festynów 
obchodzonych w Łatgalii, jest święto patrona Krasławia 
– świętego Donata. Przez cztery dni, od 30. czerwca do 
3. lipca, w miasteczku panowała podniosła atmosfera, 
wabiąca również wiernych z oddalonych parafii oraz 
pielgrzymów. 
 Uroczysta msza święta w dniu patrona 
kościoła, św. Ludwika, celebrowana była przez biskupa 
Diecezji Rezekneńsko-Aglońskiej Jānisa Bulisa, który 
udzielił wiernym długo oczekiwanego sakramentu 
bierzmowania. Święto było również okazją do 
wyświęcenia odrestaurowanych ze środków RP przy 
zaangażowaniu polskich konserwatorów zabytków 
ołtarza oraz obrazu ołtarzowego.
 Kościół krasławski został wzniesiony przez 
Konstantego Ludwika Platera, a konsekrował świątynię 
w 1777 r. pierwszy arcybiskup mohylewski Stanisław 
Siestrzeńcewicz. W roku 1784 do nowej kaplicy, 
wzniesionej przy kościele z funduszy Augusty z 
Ogińskich Platerowej, przeniesiono relikwie męczennika 
św. Donata, które Platerowie sprowadzili z rzymskich 
katakumb św. Wawrzyńca w 1778 roku (początkowo 
umieszczone były w kaplicy pałacowej). Kaplica św. 
Donata zyskała bogatą oprawę: w środku tej jedynej 
w swoim rodzaju kaplicy wznosił się okazały ołtarz, 
ukoronowany szklaną trumną z relikwiami. Latem 
1941 roku, kiedy kościół św. Ludwika został podpalony 
podczas odwrotu Armii Czerwonej, wnętrze kaplicy 
św. Donata spłonęło. Zniszczeniu uległy także kościelne 
organy, ale udało się uratować główny ołtarz z obrazem 
św. Ludwika, który ucierpiał tylko w niewielkim stopniu. 
Ocalone relikwie św. Donata odnaleziono w szczątkach 
ołtarza. Ponownie znalazły się w odnowionej kaplicy, 

 Jednym z najważniejszych elementów w nauce 
języka jest kontakt z rodzimymi użytkownikami języka, 
dlatego uczniowie szkół polskich zawsze cieszą się z 
możliwości doskonalenia swojej polszczyzny podczas 
wyjazdów do Kraju.  
 W lipcu 20-osobowa grupa uczniów Średniej 
Szkoły Polskiej im. Ity Kozakiewicz w Rydze miała okazję 
wyjechać do Krakowa na dziesięciodniowe kolonie 
edukacyjne. Wraz ze swymi opiekunkami – prezesem 
Ryskiego Oddziału ZPŁ Andżelą Liepą i wiceprezesem 
Oddziału Ireną Strautmale, dzieci nie tylko uczęszczały 
na zajęcia z języka polskiego, lecz również zwiedziły 
mnóstwo ciekawych obiektów turystycznych. W 
Krakowie grupa udała się na Wawel,  Stare Miasto, 
do Biblioteki Jagiellońskiej oraz Collegium Maius. 
Zorganizowano wyjazdy do Łagiewników, Wadowic, 
Kalwarii, a także Kopalni Soli w Wieliczce. W trakcie 
kolonii uczniowie i opiekunki spotkali się z Zarządem 
Stowarzyszenia “Kresy”, uczestniczyli w grze miejskiej 

której wystrój jest teraz skromniejszy.
 W uroczystościach uczestniczyła Ambasador 
RP na Łotwie Ewa Dębska, ambasador RŁ przy Stolicy 
Apostolskiej Veronika Erte, kierownik Łotewskiej 
Państwowej Inspekcji Ochrony Zabytków Juris Dambis, 
a także Przewodniczący Rady Powiatu Krasławskiego 
Gunārs Upenieks. Na święto przybyła także delegacja 
Starostwa Powiatowego Hajnówki – jednego z miast 
partnerskich Krasławia.

KALEJDOSKOP 
WYDARZEŃ

ŚWIĘTO PATRONA 
KRASŁAWIA

KRAKOWSKIE KOLONIE 
RYSKICH UCZNIÓW

(Akademia Żakowska) oraz warsztatach komiksu w 
Artatece.
 Kolonie umożliwiła współpraca Ryskiego 
Oddziału ZPŁ ze Stowarzyszeniem „Kresy”. Prezes 
Stowarzyszenia Pan Karol Chudoba zapowiedział, że 
w przyszłym roku na kolonie będzie mogła udać się 
dwukrotnie większe liczba uczniów.

tegorocznym obozie uczestniczyło dwadzieścioro 
dzieci, a wśród nich nie tylko uczniowie Gimnazjum 
Polskiego im. Józefa Piłsudskiego, lecz także uczniowie 
z innych miejskich szkół. 
 Program czterotygodniowego pobytu dzieci 
w Domu Polskim był naprawdę zróżnicowany – 
każdy uczestnik mógł znaleźć przynajmniej kilka 
interesujących propozycji. Jednym z codziennych zajęć 
było czytanie książek – doskonały sposób, by zapoznać 
się z ciekawymi utworami literackimi i posłuchać pięknej 
polszczyzny. Niesamowitym przeżyciem dla dzieci było 
robienie mydła. W saloniku Pod gwiazdami pod wodzą 
doświadczonej pani, która zajmuje się wyrabianiem 
domowego mydła, uczestnicy obozu zobaczyli, jak 
przebiega ten niełatwy i bardzo kształcący  proces. 
Dzieciaki mogły własnoręcznie spróbować stworzyć 
własne mydło. Kolejnym niezwykłym punktem 
programu były występy cyrkowców, którzy zawitali 
na salę Domu Polskiego. Pięknie wystrojone i zwinne 
gimnastyczki pokazały prawdziwe przedstawienie 
z bardzo skomplikowanymi numerami. Dziewczęta 
wykonywały naprawdę profesjonalne akrobatyczne 
elementy, które były nie tylko bardzo widowiskowe, 
lecz również wesołe. Obozowicze zaliczyli również 
warsztaty taneczne, prowadzone przez profesjonalnych 
tancerzy uprawiających tańce towarzyskie. 
 Nieodzownym elementem obozów są również 
wycieczki. W tym roku dzieci udały się nie tylko do 
Centrum sztuki im. Marka Rothko, biblioteki miejskiej, 
straży pożarnej oraz zoo, lecz także do Daugavpilskiego 
Muzeum Krajoznawstwa i Sztuki. 
 Organizatorami obozu były Oddział 
Młodzieżowy Urzędu miasta Daugavpils oraz Centrum 
Kultury Polskiej. 

 Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu już 
od kilku lat organizuje letnie tematyczne obozy dla 
dzieci. Pod troskliwą opieką wychowawców, na czele z 
Panią Swietłaną Manochiną oraz wolontariuszy, dzieci 
wypoczywają, bawią się i poznają kulturę polską. W 

LETNIA 
„POLSKA CHATKA”
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 Nowogard – miejscowość w Województwie 
Zachodniopomorskim, położona nad malowniczym 
jeziorem co roku gości warsztaty artystyczne “ARTeria”, 
które towarzyszą Festiwalowi Filmu Muzyki i Malarstwa 
“Lato z Muzami”. Ideą międzynarodowych warsztatów 
artystycznych, w których już od kilku lat uczestniczą 
tancerze ZTL „Kukułeczka”, jest rozwój zdolności 
artystycznych, promowanie wybranych dziedzin 
sztuki oraz integracja szeroko pojętego środowiska 
artystycznego.
 W ciągu dziesięciu intensywnych dni, od 8 do17 
lipca, artystyczni zapaleńcy tworzyli, pracowali i bawili 
się sztuką pod okiem ekspertów z różnych dziedzin, 
m.in. tańca współczesnego oraz kontaktu i improwizacji 
pod kierownictwem Elizy Hołubowskiej i Pauliny 
Mąkowskiej. Oprócz zajęć tanecznych średnia grupa 
„kukułek” miała zajęcia bębniarskie, które prowadził 
Leszek Wiśniewski. Grupa starsza miała ćwiczenia z 
zakresu teatru ognia z instruktorką Małgorzata Bury. 
 Łotewscy Polacy przedstawili polskiej i 
niemieckiej młodzieży kulturę łotewską na imprezie 
pt. „Poranek z Łotwą”, w której udział wzięli wszyscy 
uczestnicy warsztatów. Na „Poranku z Łotwą” nie 
zabrakło zajęć ruchowych, wspólnego śpiewania i nauki 
podstaw języka łotewskiego. 
Tancerze „Kukułeczki” zaprezentowali swój dorobek 
sceniczny podczas koncertu na placu przy Domu 
Kultury. Widzowie mogli podziwiać tańce łotewskie 
oraz majestatycznego mazura. 
 Kulminacją warsztatów było finałowe 
widowisko plenerowe, w którym uczestniczyli wszyscy 
warsztatowicze. Pokaz ten zebrał na placu Wolności 
wielu miłośników sztuki. 
 Podczas dziesięciu nasyconych dni młodzi 
tancerze z Daugavpils nie tylko kształtowali swoje 
twórcze “ja” i swoje wizje artystyczne, lecz wzięli udział 
w wielu wydarzeniach, które towarzyszyły Festiwalowi 
Filmu Muzyki i Malarstwa “Lato z Muzami”, promując 
fascynujący wizerunek polskiej młodzieży z Łotwy. 

 Już po raz ósmy latem w sercu Łatgalii – Rezekne, 
odbył się międzynarodowy festiwal etniczny „GOSTI”, 
na którym nie mogło zabraknąć również polskich 
akcentów. Tegoroczna impreza folkowa zgromadziła 
kilkaset uczestników, w tym zespoły z Łotwy, Białorusi, 
Ukrainy, Rosji oraz oczywiście z Polski. Główną ideą 
festiwalu jest pokazywanie i przekazywanie dziedzictwa 
kulturowego różnych narodowości zamieszkujących 
Łotwę i inne państwa oraz podtrzymywanie zwyczajów 
i tradycji.  
 Koncert galowy w miejskim parku trwał prawie 
trzy godziny. Polskie tradycję i kulturę promowali goście 

festiwalu – chór „Pochodnia” z Częstochowy oraz nasz 
miejscowy chór „Jutrzenka” z Rezekne. 
 Chór męski „Pochodnia” jest jednym z 
najstarszych polskich chórów męskich. Powstał 
w Częstochowie w listopadzie 1930 roku. W 
swoim bogatym repertuarze ma utwory słynnych 
kompozytorów polskich i zagranicznych, pieśni ludowe, 
klasykę, muzykę współczesną oraz sakralną. Podczas 
swojej ponad 80-letniej działalności chór koncertował 
w wielu miastach Polski oraz 27 krajach świata. Obecnie 
dyrygentem jest Anna Łuszczyk-Matyja, absolwentka 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
 Swój występ uczestnicy chórów „Jutrzenka” 
i „Pochodnia” zakończyli wspólnym wykonaniem 
łotewskiej piosenki ludowej „Gaismiņa ausa” po polsku. 
Polski tekst piosenki pt. „Budzi się zorza” napisała Anna 
Wowere – poetka i nauczycielka Polskiego Gimnazjum 
im. Stefana Batorego w Rezekne.
 Widzowie oprócz melodii słowiańskich oraz 
łatgalskich mogli cieszyć się również muzyką żydowską. 
W finale koncertu zabrzmiała piosenka „Dzimtā valoda” 
czyli „język ojczysty” po łatgalsku, rosyjsku, litewsku, 
białorusku, ukraińsku oraz po polsku. 

 12 sierpnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Rafalska odebrała w imieniu rządu 
polskiego Nagrodę Europejskiego Związku Dużych 
Rodzin (ELFAC) za wybitne osiągnięcia w zakresie 
polityki prorodzinnej. Uroczyste wręczenie nagrody 
odbyło się w ramach VIII Konferencji Dużych Rodzin 
w Rydze.
 Organizatorem konferencji „Od przyjaznego 
rodzinie samorządu do przyjaznego rodzinie kraju i 
przyjaznej rodzinie Europy” (From Family Friendly 
Municipality to Family Friendly State and Family 
Friendly Europe) był Europejski Związek Dużych 
Rodzin. Konferencja posłużyła omówieniu sytuacji 
dużych rodzin na przykładach rozwiązań krajowych i 
europejskich. Stronę polską reprezentowała Katarzyna 
Napiórkowska  – naczelnik w Departamencie Polityki 
Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej RP, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Nysy Kordian 
Kolbiarz oraz doradca Prezydenta Olsztyna ds. polityki 
prorodzinnej Jarosław Skórski.
 Konferencja była elementem dorocznego 
spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Dużych 
Rodzin i odbyła się w ramach Święta Miasta Rygi. 

TWÓRCZA ARTERIA „KUKUŁECZKI”

FESTIWAL „GOSTI” 
CZYLI „GOŚCIE” W REZEKNE

NAGRODA ZA WYBITNE 
OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE 

POLITYKI PRORODZINNEJ 
DLA RZĄDU RP
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 Ekipa polskich żeglarzy z Dyneburga w sierpniu 
tradycyjnie udaje się na Mazury, by uczestniczyć 
w regatach. W tym roku w Giżycku już po raz 
piętnasty odbyły się najtrudniejsze w Polsce regaty 
śródlądowe rozgrywane w formule 24-godzinnego 
wyścigu non-stop. Współorganizatorem Mistrzostw 
było Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i 
Turystyki Wodnej w Giżycku (MCŻiTW), a patronat 
honorowy objął Marszałek Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
 Do regat zgłosiło się 25 załóg, ale z powodu 
niesprzyjającej prognozy pogody kilka się wycofało 
i ostatecznie wystartowało 21 załóg. Jachty były 
podzielone na trzy klasy: Dezeta Tradycyjna, Dezeta 
Klasyczna i Open. Zgodnie z tradycją start nastąpił 
13 sierpnia o godzinie 13.13. Trasa regat wiodła przez 
jeziora i kanały północnej części szlaku Wielkich 
Jezior Mazurskich – Kisajno, Dargin, Kirsajty, Bodma, 
Święcajty oraz  Mamry. Start i meta regat znajdowały się 
przed portem MCŻiTW na jeziorze Kisajno. 
 Pogoda była zmienna. Tuż przed startem 
zaczęło padać i ten stan trwał przez pierwsze 3 godziny. 
Potem pogoda się poprawiła i było nawet trochę słońca. 
W nocy zawodnicy przetrzymali kilka ulew, ale było 
ciepło. Najważniejsze, że przez cały czas trwania regat 
był wiatr – 2-3 w skali Beauforta, co sprawiło, że prawie 
przez całą trasę regat, oprócz kanałów i Węgorapy, 
załogi nie musiały używać wioseł. 
 W klasie Open najlepiej wystartował „Rekin” i 
nie oddał tego prowadzenia aż do mety. W klasie DZ 
Klasyczna, w której startowała również nasza załoga, 
trwała zażarta walka. Początkowo prowadziła „Pierwsza 
Szklanka”, lecz potem wyprzedził ją „Pablo” i na mecie 
miał 9 minut przewagi. Trzecie miejsce zajęła polska 
załoga z Łotwy na „Balandze”.
 Tradycyjnie na każdą przekraczającą metę 
załogę czekały gorące grochówka i bigos, które były 
serwowane w porcie z kuchni polowej. Zawodnicy 
otrzymali medale, puchary i dyplomy, oraz losowali 
nagrody ufundowane przez organizatorów i Yacht Klub 
Olsztyn. 
 Oprócz trzeciego miejsca załoga „Balangi” 
zdobyła również puchar dla najlepszej załogi 

zagranicznej. To już trzeci medal brązowy naszej załogi 
z najtrudniejszych regatach w Polsce. Za rok na pewno 
zawalczą znów.

na Łotwie – Gimnazjum Polskim im. Stefana Batorego 
w Rezekne. W tym roku naukę w szkole zaczęło 544 
uczniów. Przybyłych na uroczystość gości przywitała 
nie tylko zasłużona dyrektorka szkoły Walentyna 
Szydłowska, lecz również prezes fundacji „Oświata 
Polska za Granicą” Jacek Giebułtowicz i przedstawiciele 
miejskiego kuratorium oświaty. Nie zabrakło oprawy 
muzycznej, prezentów i życzeń. 
 Szkoły polskie na Łotwie są, bez wątpienia, 
jednym z kluczowych elementów zachowania 
i wzmacniania tożsamości polskiej, dla tego 
odpowiedzialność za przetrwanie i rozwój naszych 
placówek edukacyjnych powinna leżeć na sercu 
każdemu łotewskiemu Polakowi i Polce.

 Rozpoczęcie nauki w szkołach co roku zwiastują 
białe kokardy, wystrojone dzieci i wagony kwiatów. 
1 września jest dniem szczególnym dla uczniów oraz 
nauczycieli, bo jest to czas podejmowania nowych 
wyzwań w nauce. W roku szkolnym 2016/2017 na 
Łotwie swoje podwoje dla uczniów otworzyły cztery 
polskie szkoły: w Daugavpilsie, Krasławiu, Rezekne 
oraz Rydze.
 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w 

Ryskiej Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz 
swoją obecnością zaszczycił nie tylko minister Oświaty 
i Nauki Republiki Łotewskiej Kārlis Šadurskis, lecz 
także przedstawiciele Ambasady RP w Rydze na 
czele z Ambasador Ewą Dębską o, a także dyrektor 
Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu miasta Rygi 
Guntis Helmanis.  Dyrektor szkoły Krzysztof Szyrszeń, 
występując na rozpoczęciu roku szkolnego po raz 
pierwszy w roli gospodarza, podziękował za wsparcie 
i podkreślił znaczenie szkół mniejszości narodowych 
w systemie szkolnictwa powszechnego. Ambasador 
RP Ewa Dębska zaznaczyła, że obecność ministra jest 
nie tylko potwierdzeniem wagi, jaką łotewski rząd 
przywiązuje do szkolnictwa polskiego na Łotwie, 
uznania dla postawy szkół polskich w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza, ale także wyrazem troski o jak najwyższy 
poziom nauczania w tej szkole mniejszości narodowej 
oraz o jak najlepsze przygotowanie młodego pokolenia 
obywateli Łotwy, o różnych korzeniach, do dorosłego 
życia.
 W Daugavpils  ogromna sala Gimnazjum 
Polskiego im. Józefa Piłsudskiego była po brzegi 
wypełniona uczniami, rodzicami i dziadkami. Na 
uroczystą akademię przybył wice-burmistrz miasta 
Pēteris Dzalbe, który życzył dzieciom i młodzieży 
sukcesów w nauce i wytrzymałości. Kapelan szkoły 
Michał Siwicki oraz ksiądz Jerzy Mukan udzielili 
zebranym błogosławieństwa. Dyrektorka placówki 
Halina Smulko wyraziła nadzieję, że rozpoczynający 
się rok szkolny będzie udany i bogaty w ciekawe 
wydarzenia. 
 Krasławska Polska Szkoła Podstawowa im. 
Hrabiów Platerów zaczęła nowy rok szkolny od 
muzycznego przedstawienia szkolnego zespołu 
„Kropelki”, który jest obowiązkowym gościem 
wszystkich polskich imprez muzycznych na Łotwie. 
Życzenia wytrzymałości i sukcesów uczniom, gronu 
pedagogicznemu oraz rodzicom złożyli prezes Związku 
Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz oraz prezes 
Krasławskiego Oddziału Józef Dobkiewicz, który 
przybył na uroczystość z kolorowymi balonami oraz 
prezentami dla pierwszoklasistów. Dyrektorka szkoły 
Czesława Kozłowska podkreśliła, że najmniejsza szkoła 
polska na Łotwie jest prawdziwym ogniskiem polskości 
w dawnej kolebce kultury polskiej – Krasławiu, i dlatego 
powinniśmy zadbać o jej zachowanie.
 Huczna inauguracja roku szkolnego odbyła się 
również w największej polskiej placówce edukacyjnej 

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 
W POLSKICH SZKOŁACH 

NA ŁOTWIE

ZAŁOGA „BALANGI” – 
NAJLEPSZA ZAŁOGA 

ZAGRANICZNA
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 Dłużniewo (łot. Lūznava) to niewielka 
miejscowość pomiędzy Maltą a Rzeżycą. Właśnie tutaj 
znajduje się romantyczny dworek secesyjny szlacheckiej 
rodziny Kierbiedziów. Wybudowany ponad sto lat 
temu budynek został odrestaurowany i odzyskał swój 
majestat w roku 2015. Teraz dworek jest ogniskiem 
kultury i niezwykłym  źródłem inspiracji, dlatego 
pomysłodawcy „Dni kultury polskiej w Rezekne” z 
miejscowego Oddziału ZPŁ postanowili właśnie tutaj 
zorganizować warsztaty polskich tańców narodowych. 
 Maraton kultury polskiej pod tytułem 
„Noc Mazura” odbył się w Dłużniewie 8 września. 
Późnym wieczorem do dawnego szlacheckiego 
dworu przyjechało około sto osób, zainteresowanych 
polskim tańcem narodowym. Na wstępie imprezy 
prezes Rezeknieńskiego Oddziału Bernadeta Gejkina-
Tołstowa przybliżyła wszystkim zainteresowanym  
historię polskich tańców, muzyki oraz polskich 
strojów ludowych. W dalszej części wieczoru warsztaty 
taneczne prowadziła kierownik zespołu tańca ludowego 
„Kukułeczka” Żanna Stankiewicz przy pomocy 
uczestników zespołu. W ciągi kilkugodzinnych zajęć 
pani Żanna zdradziła tajemnice tańców polskich – 
pokazała, jak trzeba tańczyć poloneza, krakowiaka, 
mazura, kujawiaka oraz oberka. 

 Zajęcia zgodnie z tytułem imprezy trwały aż 
do późnej nocy, a kiedy tańczącym brakowało miejsca, 
uczestnicy warsztatów krokiem poloneza wychodzili na 
zewnątrz. Wydawało się, że czas zatoczył koło i polski 
duch znów zagościł w danym ognisku kultury polskiej. 

 W ramach projektu finansowanego 
przez Łatgalski Program Projektów Organizacji 
Pozarządowych Rezeknieński Oddział Związku 
Polaków na Łotwie zorganizował „Dni Kultury 
Polskiej w Rezekne”. Oprócz imprezy „Noc Mazura” w 
Dłużniewie 8 września, w Domu Kultury w Rezekne 
9 września odbył się także koncert polskich zespołów, 
który zebrał liczne grono widzów zainteresowanych 
polską muzyką i tańcem.
 Na deskach Domu Kultury wystąpiły polskie 
zespoły amatorskie z całej Łotwy. Zainaugurowała 
spotkanie kompozycja choreograficzna zespołu 
dziecięcego „Koloryt” z Rezekne, po której wystąpił 
laureat prestiżowej nagrody „Za sławienie Polski 
i Polskości” zespół tańca ludowego „Kukułeczka”. 
Wystąpili również gospodarze imprezy – chór 
„Jutrzenka”, a także duet z Rygi – Dagmara Malzuba i 

 W dniach 3-4 września w Łodzi toczył się 
trzynasty Mixer Regionalny – Łódzkie 2016. Jest to 
największa impreza, promująca województwo łódzkie. 
Koncerty, występy taneczne, przysmaki z regionu 
łódzkiego i rękodzieło lokalnych artystów – wszystkie 
te atrakcje czekały na mieszkańców i gości Łodzi.
Zaproszenie na tę wspaniałą imprezę było wielkim 
zaszczytem dla dzieci i młodzieży z zespołu tańca 
ludowego „Kukułeczka”. Podczas dwudniowego 
wyjazdu zespół wystąpił sześć razy, prezentując folklor 
polski oraz tańce łotewskie. 
 W pierwszym dniu „kukułki” zatańczyły w 
Pałacu Młodzieży oraz w pobliskim Ksawerowie.   
Drugi dzień występów minął w sercu Łodzi, na ulicy 
Piotrkowskiej, gdzie mieszkańcy regionu oraz goście 
cieszyli się  mnóstwem atrakcji, uczestniczyli w 
wydarzeniach towarzyskich oraz koncertach.
 Język tańca jest zrozumiały dla wszystkich bez 
słów i wyjaśnień, dlatego występy zespołu „Kukułeczka” 
z Dyneburga wielokrotnie nagradzano gorącymi 
brawami. Młodzi artyści z Gimnazjum Polskiego 
im. J.Piłsudskiego mogli udać się do Łodzi dzięki 
wsparciu Urzędu miasta Daugavpils.

ŁOTWA CZYTA 
„QUO VADIS”

„KUKUŁECZKA” NA MIXERZE 
REGIONALNYM W ŁODZI

DNI KULTURY POLSKIEJ W REZEKNE

„NOC MAZURA” W DŁUŻNIEWIE

 Akcja ogólnopolskiego czytania została 
zainicjowana w 2012 roku przez poprzedniego 
prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. W 
tym roku lekturę „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza 
wybrano w internetowym głosowaniu.
 3 września w czasie tegorocznej akcji Narodowego 
Czytania w szkołach, w ogródkach, w domach kultury, 
w bibliotekach, w rezydencji Ambasadora, słowem 
wszędzie na Łotwie gromadzono się, aby czytać znaną i 
lubianą powieść Henryka Sienkiewicza. 
 Polacy z Rygi, Dyneburga, Rzeżycy, Krasławia, 
Jełgawy, Ambasador RP Ewa Dębska i pracownicy 
Ambasady RP w Rydze, a także Łotysze, posługujący 
się językiem polskim, włączyli się do akcji „Narodowe 
Czytanie”, która już po raz piąty zorganizowana została 
pod patronatem pary prezydenckiej.
 W polskich szkołach wspólne czytanie 
poprzedzone zostało prezentacjami multimedialnymi 
o życiu i twórczości noblisty oraz krótkim wstępem 
przybliżającym historyczny kontekst wydarzeń 
opisywanych w powieści.
 Z inicjatywy Ambasady RP w Rydze powstał 
filmik dokumentujący „Narodowe Czytanie 2016 
na Łotwie”, który został zrealizowany przez redakcję 
programu telewizyjnego „Akcenty Polskie”.
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 Pierwsza jesienna wystawa w galerii Domu 
Polskiego przeniosła dyneburżan do „Krainy czarów”. 
Tym razem na Warszawskiej obejrzeć można 
było owoce twórczości malarki Jany Nesterowicz. 
Dynamiczna improwizacja taneczna młodzieży z 
zespołu „Kukułeczka” wprowadziła przybyłych gości w 

  W 2016 roku obchodzimy 25 lat odrodzenia 
polskich szkół na Łotwie. Dzisiaj mamy cztery polskie 
szkoły, do których uczęszcza ponad tysiąc polskich 
dzieci. Najstarsza szkoła, w której wznowiono nauczanie 
w języku polskim, znajduje się w Dyneburgu.
 Polskie szkolnictwo na Łotwie dynamicznie 
rozwijało się w okresie pierwszej republiki Łotewskiej; 
na przykład w roku 1919 w kraju było 45 polskich 
szkół podstawowych. Niestety, najpierw druga wojna 
światowa, a później władze sowieckie, uniemożliwiły 
polskim dzieciom kontynuację kształcenia się 
w ojczystym języku. W roku 1989, po założeniu 
„Promienia”, dyneburscy Polacy utworzyli polską klasę 
w Podstawowej Szkole Eksperymentalnej, a w roku 

Maria Legeza, który przyjechał z bogatym repertuarem 
piosenek opartych na poezji Marii Konopnickiej. 
 Koncert był przeplatany opowiadaniami o 
historii łotewskich Polaków, kulturze oraz znanych 
w całym świecie postaciach z terenów inflanckich. W 
finale wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia wspólnie 
wykonali hymn Polaków mieszkających poza granicami 
Kraju – „Gaude Mater Polonia”.

niepowtarzalną atmosferę obrazów autorki.    
 Jana Nesterowicz urodziła się w 1983 roku, 
a w roku 2007 ukończyła studia artystyczne pod 
kierownictwem K. Zarińa i A. Naumowej. Przewodnim 
motywem prac artystki malarki są motywy roślinno-
kwiatowe oraz wanny, która jest symbolem nowoczesnej 
Ofelii. Malowanie pomaga autorce przedstawić świat 
swoich marzeń, wypełnionych  florą i fauną. Kraina 
czarów Jany Nesterowicz jest miejscem, gdzie panują 
sny i wizje; miejscem, gdzie można cieszyć się życiem 
i afirmować piękno natury. Tu można być zarówno 
dzieckiem, jak i dorosłym. W tej krainie człowieka 
otacza wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. 
Jaskrawe kolory i nierealne sny pomagają zwalczyć 
szarość codzienności.
 Wystawa Jany Nesterowicz zainaugurowała 20. 
sezon wystawienniczy Centrum Kultury Polskiej w 
Dyneburgu. 

 Święto 25-lecia Gimnazjum Pilskiego im. 
Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu było okazją do  
podsumowania ćwierćwiecza trudnej, ale potrzebnej 
i satysfakcjonującej pracy. Teraz już wiemy, że jedna 
polska klasa zapoczątkowana w dalekim 1989 roku może 
zamienić się w potężną, prestiżową, lecz jednocześnie 
bardzo rodzinną szkołę.   

1991 udało się otworzyć Polską Szkołę. Szkoła rosła 
razem z dziećmi i w roku 1999 otrzymała status szkoły 
średniej. W 2002 roku placówce nadano imię marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Obecnie do Gimnazjum Polskiego 
im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu uczęszcza trzystu 
pięćdziesięciu dwóch uczniów. W szkole pracuje 43 
nauczycieli oraz 25 pracowników technicznych.  
 Żeby uczcić 25-lecie placówki, 23. września 
w auli szkoły zebrali się byli i obecni uczniowie, 
nauczyciele, rodzice, dziadkowie, przedstawiciele 
instytucji państwowych oraz liczni goście. Uroczystość 
rozpoczęła się od hymnu gimnazjum – piosenki 
autorstwa Marii Jurkowej i Mieczysławy Rybarczyk. 
Wśród gości byli wice-burmistrzowie miasta Jānis 
Dukšinskis oraz Pēteris Dzalbe, kierowniczka 
Kuratorium Oświaty Marina Isupova, prezes fundacji 
„Oświata Polska za Granicą” Jacek Giebułtowicz oraz 
przedstawiciele Ambasady RP w Rydze. 
 Dyrektorka gimnazjum Halina Smulko, która 
objęła stanowisko w roku 2013, zmieniając zasłużoną 
i lubianą pierwszą dyrektorkę Panią Gertrudę, była w 
tym dniu bardzo wzruszona.  W swoim przemówieniu 
podkreśliła, że przede wszystkim szkoła to dzieci, a 
najważniejszą zasadą jest wspólne działanie. Wszyscy 
nauczyciele i pracownicy z rąk Pani dyrektor dostali 
podziękowania i kwiaty. Nie zapomniano również o 
pierwszych nauczycielach, którzy faktycznie tworzyli 
tę szkołę i wkładali swoją duszę w edukację młodego 
pokolenia Polaków. Niewiele jest tak zasłużonych osób 
jak Pani Wanda Hryniewicz czy Pani Halina Siniawska, 
które, nie zważając na swój wiek, nadal aktywnie 
działają w „Promieniu.” 
 Obecni uczniowie gimnazjum pokazali 
widzom tańce ludowe i nowoczesne, a prawdziwą 
niespodzianką był filmik o życiu szkoły. Kwiaty i 
prezenty dla gimnazjum przygotowali dyrektorzy 
innych miejskich szkół, Przedszkola Polskiego im. Jana 
Platera Gajewskiego, absolwenci oraz rodzice uczniów, 
którzy zawsze wspierają działalność placówki nie tylko 
duchowo, lecz również materialnie.
 Przedstawiciele duchowieństwa, ks. dziekan 
Michał Siwicki, ks. Jerzy Mukan oraz ks. Andris 
Szewełs, złożyli gratulacje, udzielili błogosławieństwa 
i sprezentowali szkole popiersie najwybitniejszego 
Polaka współczesności Jana Pawła II. Należy zaznaczyć, 
że uczniowie oraz nauczyciele szkoły są nieustanie 
otaczani opieką księży, bez których nie odbywa się 
żadna szkolna uroczystość. 

„KRAINA CZARÓW” 
W DOMU POLSKIM

ĆWIERĆWIECZE PAŃSTWOWEGO 
GIMNAZJUM POLSKIEGO IM. JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO W DYNEBURGU
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 Pięć lata minęło od śmierci polskiego działacza 
sportowego śp. Henryka Tarwida. Jednak pamięć o 
nim żyje. W Dyneburgu już piąty raz odbył się Turniej 
novusowy pamięci naszego niestrudzonego rodaka. 
Organizatorem przedsięwzięcia był Aleksander 
Rakowskim – kierownik Novusowej Sekcji Sportowej 
„Promień”, który kontynuuje polskie międzywojenne 
tradycje sportowe.
 W sobotę, 24 września, w sali sportowej 
Państwowego Gimnazjum Polskiego do rywalizacji 
przystąpiło 14 zawodników z Dyneburga, którzy 
walczyli o zwycięstwo w tym prestiżowym turnieju w 
systemie «każdy z każdym». 
 Najbardziej wyważone ręce mieli Raimond 
Putan – zdobywca pierwszego miejsca, Witali Nasyr – 
zdobywca drugiego miejsca oraz Eugeniusz Sjutrukow, 
który uplasował się na trzeciej pozycji. Należy zaznaczyć, 
że wszyscy zwycięzcy są członkami zespołu novusowego 
„Promień”. Najlepsi gracze otrzymali okazałe puchary 
oraz medale.

 28 września w Muzeum Wojny w Rydze odbyła 
się uroczystość upamiętniająca Dzień Wojska Polskiego 
oraz 411. rocznicę bitwy pod Kircholmem. 
W wygłoszonych przemówieniach, Ambasador 
Rzeczpospolitej Polskiej na Łotwie Ewa Dębska oraz 
Attaché Obrony płk. Roman Opalach przypomnieli 
o decyzjach podjętych podczas Szczytu NATO w 
Warszawie, a także odnieśli się do dobrej dwustronnej 
współpracy polsko-łotewskiej w dziedzinie 
bezpieczeństwa.
 Wspomniano również o jednym z 
najznamienitszych zwycięstw w historii polskiego 
oręża, które przed 411 laty – 27 września 1605 roku – 
rozegrało się pod Kircholmem (obecnie miasto Salaspils 
w pobliżu Rygi).
 W uroczystości udział wziął Minister 
Obrony Republiki Łotewskiej Raimonds Bergmanis, 
przedstawiciele Łotewskich Narodowych Sił Zbrojnych, 
a także członkowie korpusu dyplomatycznego.

 Dobra jesienną tradycją w dyneburskim 
Centrum Kultury Polskiej  jest „Święto Marchewki” 
czyli edukacyjno-poznawcza zabawa dla najmłodszych 
uczniów Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego.
Już po raz piąty pracownicy i wolontariusze Domu 
Polskiego zorganizowali imprezę, na której dzieci nie 
tylko zdobyły ważną wiedzę o pożytecznych dla ludzi 
warzywach, lecz również wzięły udział w spektaklu 
improwizacyjno-dramowym przygotowanym przez 
grupę teatralną. Głównymi bohaterami sztuki były Wilk, 
Jeż, Lis, Zając, Żabka, Myszka oraz przewodniczka, 

dziennikarka prowadząca (Kornelia Łapkowska). Dzieci 
sprawnie brały udział w konkursach i zabawach, a na 
końcu każdy mógł spróbować prawdziwego świeżego 
soku. 
 Organizatorzy sprawili dzieciom wiele radości. 
Kolorowe i zdrowe święto na pewno odbędzie się za 
rok.

TURNIEJ NOVUSOWY 
IM. HENRYKA TARWIDA

DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO 
W RYDZE

„ŚWIĘTO MARCHEWKI 2016”

 Jedną z najciekawszych cyklicznych imprez, 
która gromadzi wielu łotewskich Polaków jest Dyktando 
Polskie, odbywające się co roku w drugiej połowie 
września. Tegoroczne zmagania z ortografią polską 
odbyły się 24 września w Państwowym Gimnazjum 
Polskim im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu.  
Głównym organizatorem dyktanda jest Podlaski 
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z prezesem 
Anną Kietlińską na czele. W siódmej edycji Dyktanda 
Polskiego na Łotwie wzięło udział 140 uczestników 
z całego kraju: z Rygi, Rezekne, Krasławia oraz 
Dyneburga. Wśród nich byli zarówno uczniowie szkół 
polskich, jak i osoby dorosłe.
 Autorką tekstu dyktanda jest pani profesor 
Elżbieta Awramiuk z Białegostoku, a niełatwy tekst, 
zatytułowany „Kuchnia polska”, tym razem zawierał 
wiele trudnych słów, a także nazw tradycyjnych potraw 
polskich takich jak żurek, rosół, gołąbki z ryżem, ogórki 
kiszone, chrzan i żurawina. 
 Tegorocznym laureatem nagrody Grand Prix 
oraz zdobywcą tytułu Mistrza Ortografii Polskiej 
na Łotwie została Polina Buraja – wychowawczyni 
grupy przedszkolnej przy Polskiej Ogólnokształcącej 
Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Tytuł I 
Wicemistrza zdobyła Irena Liegeniece, II Wicemistrza 
– Marek Kleina z Rygi, natomiast III Wicemistrza – 
Anastazja Bielnikowa z Daugavpils. Komisja przyznała 
również 10 wyróżnień. 
 Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane ze 
środków Senatu RP, Fundacji „Wolność i Demokracja” 
oraz miasta Białystok. Pamiątkowe nagrody przekazała 
również Ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska. 
Dyktando pokazało, że możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności ortograficznych może być formą 
spotkania pokoleń Polaków, których łączy zamiłowanie 
do polszczyzny oraz pasja mierzenia się trudnościami 
językowymi.

ZMAGANIA Z „KUCHNIĄ POLSKĄ”

KALEJDOSKOP 
WYDARZEŃ
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Różyc w wolnym pociągu

 Jako jeden z pierwszych 
swoje wrażenia z kolei łotewskich 
opisał w „Polsce Zbrojnej” niejaki 
Różyc, podróżujący z Warszawy 
przez Rygę aż do Estonii (1). 
Wsiadł do pociągu łotewskiego 
i... „niestety - nie mogę stwierdzić, 
aby pociąg, którym odbywałem 
dalszą drogę, można było zaliczyć 
do rzędu pośpiesznych” - skarżył 

się poirytowany Polak. „Gorzej, 
bo szybkość jego nie odpowiada 
nawet pociągom osobowym naszym 
PKP. Toteż wlekliśmy się niby żółw 
na spacerze, przystając na każdej 
stacyjce i na całkiem malutkim 
przystankach” - kontynuował. 
Zaobserwował także ciekawe 
zjawisko na Łotwie: „zaznaczyć 
należy, że przybycie tutaj pociągu 
na stację, stanowi dla mieszkańców 

danej i okolicznych miejscowości 
nielada atrakcję (Pociągi na linii 
Ryga-Zemgale kursują raz na 
dobę). Toteż perony stacyj i stacyjek 
zapełnione były tłumem ludzi 
młodych i starszych, gryzących 
orzechy laskowe, niby „siemiaczki” 
w Rosji (...) A tymczasem pociąg 
kończy swój bieg i z pół godzinnym 
opóźnieniem przybywa do Rygi o 
godz. 9:50 wieczorem. Niestety nie 

mam czasu zatrzymywać się w stolicy 
naszej sąsiadki, toteż wyskakuję z 
coupé, aby nabyć kilka pocztówek... i 
ledwie zdążyłem powrócić do wagonu, 
pociąg rusza dalej. Korzystam z tego, 
że jestem sam w przedziale, podnoszę 
boczne oparcie i wkrótce leżąc 
wygodnie zasypiam na jedno oko, 
podczas gdy pociąg mknie, pragnąc 
jak gdyby nadrobić utracony czas 
(niestety, nie nadrobił). Tymczasem 

po drodze przedział napełnia się 
podróżnymi, po przeciwnej stronie 
przedział zajmuje, również górne 
leżące miejsce oficer estoński” - tak 
podróż łotewską koleją kreśliła 
„Polska Zbrojna”. 

 Oddajmy głos Marii 
Dąbrowskiej, która w 1929 roku 
wzięła udział w wycieczce polskich 
socjalistów do krajów bałtyckich. 
Wrażenia spisała w swej książeczce 

„U północnych sąsiadów”. Podróż 
kolejami łotewskimi zaczęła się 
na stacji Zemgale. „Po trzech 
godzinach postoju, zjadłszy 
wszystkie ogórki i poziomki, jakie 
były w bufecie, wyruszyliśmy już 
łotewskim pociągiem do Rygi. Był to 
osobowy pociąg o dosyć odrapanych 
i ciemnych wagonach. Patrzę w 
szybki niedużych okien, za którymi 
niepogoda nadaje krajobrazom 

TOMASZ OTOCKI
 Polacy w dwudziestoleciu międzywojennym mieli, 
z racji naszych dość aktywnych wtedy stosunków, do 
czynienia z kolejami łotewskimi. Mieliśmy wszak wspólną 
granicę, a do Łotwy czasem jeździło się na wakacje. 
Niejeden przedwojenny wilniuk pamięta słynne stacje 
przygraniczne Turmonty i Zemgale. Polacy mieli okazję 
zwiedzać Rygę, Wybrzeże Ryskie, a także Dyneburg. W 
trakcie owych podróży, mieli możliwość zaobserwować, 
jak wygląda działalność kolei sąsiedniego państwa, czy i w 
jaki sposób się różni od zapamiętanych przed 1915 rokiem 
kolei carskich. Z kolei władze polskiej PKP miały okazję 
współpracować z Łotyszami, czego dowodem były wspólne 
konferencje, narady, konsultacje, ustalanie rozkładu jazdy 
pociągów. 
 By unaocznić kwestię współpracy polsko-łotewskiej, 
przypomnijmy jeden fakt związany z Chorzowem. W 
1934 roku Łotysze złożyli w Polsce duże zamówienie na 
dostawę pięciu lokomotyw w fabryce w Chorzowie. W 
hutach Górnego Śląska zamówiono wówczas także 15 
tys. ton szyn, 2,5 tony akcesoriów kolejowych do budowy 
nawierzchni. Wartość transakcji wyniosła 5 mln złotych. 
Już wcześniej Łotysze zamawiali w Polsce. W 1931 roku 
fabryka w Chorzowie dostarczyła na Łotwę 6 parowozów. 
Z kolei gdy mówimy o ruchu pasażerskim, to od 1 kwi-
etnia 1929 roku między Polską a Łotwą obowiązywała 
bezpośrednia komunikacja osobowa, bagażowa i ekspre-
sowa. W 1936 r. została zawarta kolejna umowa kolejowa 
między Warszawą a Rygą. Poprzez koleje łotewskie Polska 
eksportowała węgiel, podkłady kolejowe, materiały leśne. 
Eksport z Kresów Północno-Wschodnich szedł nie przez 
Gdynię, a przez Turmont i dalej portami łotewskimi. Polska 
konkurowała ze Związkiem Sowieckim o pierwsze miejsce 
w tranzycie łotewskim. 
 Ten artykuł ma za zadanie przypomnieć, jak kolej 
łotewską widzieli Polacy, a także jak wyglądała współpraca 
kolejowa polsko-łotewska, której jednym z przejawów były 
wycieczki kolejowców polskich na Łotwę, a łotewskich do 
Polski. 

KOLEJE ŁOTEWSKIE I 
ŁOTEWSCY KOLEJARZE 
PRZED WOJNĄ. 
Z DZIEJÓW POLSKO-
ŁOTEWSKIEJ 
WSPÓŁPRACY

Kolejowa stacja pograniczna Zemgale. 
Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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wygląd prawdziwie opłakany. 
Mijane domy i stacje czynią na mnie 
wrażenie, jak gdybym wyjechała 
nie z granic Polski - lecz z granic 
czasu. Jakbym znalazła się w epoce 
z przed wojny, u nas koło Siedlec czy 
Łomży. Rzadko mnie nawiedzające 
uczucie, które z pewnym niesmakiem 
zmuszona jestem konwencjonalnie 
nazwać dumą narodową, pochłania 
mnie przez chwilę” (2). Tak kolej 
łotewską i w ogóle nowopowstałe 
państwo łotewskie widziała polska 
pisarka.

Stacja Turmont

 Szczególne miejsce w 
polsko-łotewskich sprawach 
kolejowych zajmował Turmont 
- stacja pograniczna, leżąca na 
przeciwko łotewskiej Zemgale. 
12 grudnia 1922 roku odbyła 
się tam wspólna konferencja na 
temat kolejnictwa w obu krajach. 
Organizatorami były Wileńska 
Dyrekcja PKP wraz z Dyrekcją 
Kolei Łotewskich. Chodziło 
o uregulowanie komunikacji 
między Polską a Łotwą. W wyniku 
konferencji uchwalono specjalną 
umowę przewidującą rozbudowę 
stacji przygranicznych - po polskiej 
stronie mowa była o Turmontach. 
Dyrekcji Wileńskiej podczas obrad 
przewodniczył słynny inż. Landsberg 
(3). Z kolei 28 grudnia 1930 r., 
jak przypominała prasa wileńska, 
odbyła się w Turmoncie choinka i 
opłatek organizowane przez lokalne 
przysposobienie wojskowe. Dzieci 
świętowały swoją „gwiazdkę”. Św. 
Mikołaj w towarzystwie Aniołka 
rozdał małym pociechom słodycze. 
Tego samego dnia odbyła się 
uroczystość dzielenia opłatkiem 
wśród 52 członków kolejowego 
przysposobienia wojskowego. Na 
uroczystość zaproszono zawiadowcę 
stacji Zemgale. „Wśród nader miłego 
koleżeńskiego nastroju uroczystość 
przeciągnęła się do godziny 24. 
Należy podkreślić, iż w czasie biesiady 
kilkakrotnie toastowano na cześć 
kolegów kolejowców łotewskich i ich 
obecnego przedstawiciela Kalnejaisa. 
Cała uroczystość wywarła na 

wszystkich obecnych bardzo 
sympatyczne wrażenie i niewątpliwie 
przyczyni się do nawiązania 
bliższych stosunków towarzyskich 
jak z kolejowcami łotewskimi, tak 
również i z pracownikami innych 
dykasteryj państwowych” - pisał 
„Kurier Wileński (4)”. 

Kilka wizyt w latach dwudziestych

 Kolejarze łotewscy 
przyjeżdżali do Polski na wizyty już 
w latach dwudziestych. We wrześniu 
1926 r. 76 Łotyszy zwiedzało 
Warszawę, a po przejechaniu przez 
Kraków i Zebrzydowice udali się 
do Pragi Czeskiej (5). W czerwcu 
1927 roku 10 kolejarzy łotewskich 
odwiedziło Polskę wraz z kolejarzami 
czechosłowackimi (6). We wrześniu 
1928 r. odbyła się kolejna wycieczka 
pod kierownictwem dyrektora Kolei 
Łotewskich Švarcsa, trwać miała dwa 
tygodnie i objąć swym zasięgiem 
Warszawę, Wilno, Kraków, Lwów i 
Zakopane. Dalej kolejowcy łotewscy 
mieli ruszyć do Czechosłowacji. 
Pisano, że celem wizyty kolejarzy 
z Łotwy jest „zapoznanie się z 
Polską, jej narodem i kulturą (7)”. 
Ostatecznie na czele wycieczki 
stanął inż. Prevalds. Po zwiedzeniu 
zabytków Krakowa łotewscy 
kolejarze znaleźli się w Warszawie. 
W stolicy odwiedzili Zamek 
Królewski, Zachętę, Stare Miasto i 
inne ważne miejsca. W restauracji 
„Royal” Łotysze i Polacy zjedli 
wspólny obiad, polscy kolejowcy 
wznieśli wówczas toast na cześć 
niepodległej Łotwy. Łotewscy 
inżynierowie Švarcs i Prevalds 
odpowiedzieli tym samym. Stojąc 
odśpiewano hymny polski i łotewski. 
„Wśród serdecznej pogawędki 
przeplatanej odśpiewaniem kilku 
melodyjnie brzmiących i pięknie 
wykonanych pieśni łotewskich, 
oraz wyjątkami z pieśni ludowych 
polskich, których goście nauczyli się 
w Krakowie, spędzono nader mile 
czas” - donosiła „Rzeczpospolita 
(8)”. Późnym wieczorem Łotysze 
z okrzykiem „Niech żyje Polska!” 
opuścili Warszawę, jadąc pociągiem 
PKP do Wilna. Polska gazeta 

dodawała, że zostawili po sobie 
jak najmilsze i najserdeczniejsze 
wspomnienia. „Oby miła wizyta 
kolejowców łotewskich stała się 
początkiem zadzierzgnięcia silnych 
węzłów między obu narodowemi 
organizacjami kolejowców” - 
dodawał dziennik. We wrześniu 
1930 r. z Warszawy do Poznania 
przybyła wycieczka 27 kolejarzy 
łotewskich, wśród nich lekarze, 
inżynierowie, prawnicy. „Gości 
oprowadzali urzędnicy z poznańskiej 
dyrekcji kolejowej, przyczem 
zwiedzili oni wczoraj miasto, byli 
w teatrze Wielkim, a dziś zrana 
wycieczka opuściła Poznań, udając 
się do Berlina” - pisał „Kurjer 
Warszawski (9)”. 

Dwie duże wizyty - Polaków na 
Łotwie, Łotyszy w Polsce

 W czerwcu 1931 roku Rygę 
odwiedziła wycieczka kolejarzy 
polskich. Inicjatorem wyprawy 
był Związek Polskich Inżynierów 
Kolejowych. Celem delegacji było 
nawiązanie bliższych stosunków 
z kolejowcami łotewskimi. 
„Miejscowa dyrekcja kolejowa 
odniosła się do wycieczki naszych 
kolegów nader przychylnie; podczas 
całego pobytu ich w Rydze nie tylko 
czyniła wszelkie udogodnienia, lecz 
podejmowała wycieczkę z wielką 
serdecznością” - pisał w 1931 r. o 
początkach eskapady „Inżynier 
Kolejowy” (10). Kolejowcy łotewscy 
powitali Polaków już na granicy w 
Turmontach, zaznajamiając się z 
uczestnikami wyprawy. Na dworcu 
w Rydze Polaków przywitał dyrektor 
generalny kolei inż. Rode wraz z 
wyższymi urzędnikami dyrekcji. 
Na spotkanie polskim kolejarzom 
wyszli także korporanci z ryskiej 
korporacji studenckiej „Talavia”, 
wszak w wycieczce po stronie 
polskiej wzięli udział także filistrzy 
„Welecji”. Powitalny obiad odbył 
się w salonach resursy kupieckiej w 
Rydze. 

 Drugi dzień pobytu 
polskich kolejowców rozpoczął 
się, co jasne, od złożenia kwiatów 

na cmentarzu Bratnie Mogiły. 
Taki był zwyczaj w przedwojennej 
Łotwie. Uczestnicy wycieczki 
zwiedzili cmentarz projektowany 
przez Kārlisa Zālego. W Rydze 
Łotysze pokazali gościom hale 
targowe oraz niektóre urządzenia 
kolejowe. Wieczorem zaprosili 
Polaków na bal w klubie oficerskim 
z udziałem polskiego ambasadora 
w Rydze Arciszewskiego, ministra 
komunikacji, a także urzędników 
kolejowych. Zabawa trwała do rana. 
Kolejnego dnia wycieczkę zabrano 
do Ķemeri, by zobaczyć nowoczesne 
zakłady kąpielowe, znane od wielu 
lat także w Polsce. Członkowie 
wycieczki mieli okazję także obejrzeć 
specjalny zakład kąpielowy dla 
pracowników kolei, który otwarto 
w Ķemeri. Kolejnym punktem było 
spędzenie paru chwil na plaży w 
Majori. W Bulduri Polacy i Łotysze 
zjedli wspólny obiad. Po przyjeździe 
do Rygi delegacja polska została 
zaproszona na wspólny posiłek z 
polskim ambasadorem w siedzibie 
poselstwa, następnie zaś została 
podjęta przez korporację „Talavia” 

wieczornym bankietem z udziałem 
filistrów „Welecji”. „Podczas bankietu 
wygłoszono szereg przemówień, 
nawiązujących do czasu zawiązania 
przyjaźni Welecji z Talawją, 
podnosząc potrzebę zawiązania 
bliższych węzłów przyjaźni pomiędzy 
obu narodami mającymi wspólne 
cele i konieczność wspólnej obrony. 
Serdeczne koleżeńskie przyjęcie 
zgotowane przez Talawję ich gościom 
przeciągnęło się do rana, a uczestnicy 
jego wynieśli najmilsze wspomnienia 
z pod dachu Talawji” - pisał „Inżynier 
Kolejowy”. 

 Podczas ostatniego dnia 
pobytu władze łotewskiej kolei 
wydały obiad pożegnalny dla 
Polaków. „W szeregu pożegnalnych 
przemówień dziękowali nasi koledzy 
zarówno władzom kolejowym 
Łotwy, jak Związkowi Kolejarzy i 
Kolegom inżynierom za serdeczne 
przyjęcie, które nie zatrze się nigdy 
w pamięci wszystkich biorących 
udział w wycieczce. Ostatecznie 
żegnano polskich inżynierów już na 
dworcu, przyczem dyrektor Rode 

wręczył paniom naszym wiązankę 
wspaniałych róż, a licznie zebrani na 
dworcu studenci Talawji odśpiewali 
pieśń pożegnania. Do samej granicy 
Łotwy odprowadzali wycieczkę 
delegaci Dyrekcji, dając możność 
ostatniego pożegnania już na granicy 
Polski, skąd wysłali nasi koledzy 
telegram jeszcze raz dziękując za 
gościnne przyjęcie” - relacjonowali 
dziennikarze kolejowego pisma. 
Na końcu gazeta przytacza wiersz 
w języku francuskim, jaki napisał 
na cześć Polski w 1919 r. kolejarz 
łotewski inżynier K. Timuška. 

Rewizyta Łotyszy w Polsce

 W maju 1933 r. doszło 
do rewizyty kolejarzy łotewskich 
w Polsce. Na czele wyprawy 
grona inżynierów i wyższych 
urzędników stanął zastępca 
dyrektora generalnego inż. Klāvs 
Spriņģis (11). Ogółem do Polski 
przyjechało wówczas 38 osób. 
Oprócz inżyniera Spriņģisa II 
Rzeczpospolitą odwiedzili żona 
dyrektora generalnego Kolei 
Łotewskich, dyrektorzy techniczni 

Wizyta kolejarzy łotewskich w Krakowie w Pałacu Prasy. 
Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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inż. Kārlis Timuška oraz dyrektor 
ds. finansów K. Mazkalniņš, a także 
lekarz generalny Grīnups oraz szef 
zaopatrzenia Kalcenus (12). 

 Pobyt Łotyszy był całkiem 
krótki, zaledwie 4 dni, ale udało im 
się odwiedzić ładny kawałek Polski. 
Byli w Warszawie, na Śląsku, w 
Zakopanem, Krynicy i Krakowie. 

Z razu przywitano ich na dworcu 
w Turmoncie. Na spotkanie wyszli 
inżynierowie z Zarządu Głównego 
Związku Polskich Inżynierów 
Kolejowych oraz z koła wileńskiego. 
Przez moment wycieczka 
zatrzymała się także w Wilnie, gdzie 
przywitał ją zastępca dyrektora 
Dyrekcji Okręgowej PKP inż. Stefan 
Mazurowski. Później delegacja 
Łotyszy zawitała do Warszawy, 
gdzie spotkali ją prezes Związku 
Polskich Inżynierów Kolejowych 
inż. S. Felsz, a także wiceprezesi inż. 
M. Widawski oraz W. Gąssowski. 
Łotysze złożyli kwiaty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza, a także wzięli 
udział w wycieczce autokarowej 
po Warszawie. Wybrana grupa 
wycieczkowiczów miała okazję 
spotkać się z ministrem komunikacji 
inż. Michałem Butkiewiczem. 
Później całą wycieczkę podjęto 

w gmach Dyrekcji Warszawskiej 
PKP na Pradze. Następnie Łotysze 
zwiedzili Muzeum Kolejowe w 
Warszawie, później wzięli zaś 
udział w obiedzie u Stowarzyszenia 
Techników oraz w raucie w Hotelu 
Europejskim. Podczas rautu 
obecni byli minister komunikacji 
inż. Butkiewicz, wiceminister inż. 
Witold Czapski, a także urzędnik 
poselstwa łotewskiego Arturs 
Stegmanis. 

 Kolejny etapem wyjazdu 
do Polski było zwiedzenie 
województwa śląskiego. Polskiej 
stronie zależało na pokazaniu 
potęgi przemysłu śląskiego, a 
także podkreśleniu przynależności 
tych ziem do Rzeczypospolitej. 
Zwiedzanie zaczęło się od pobytu 
w kopalni Św. Jacek w Królewskiej 
Hucie (ob. Chorzów). Łotyszy 
zainteresowały nowoczesne 
urządzenia do wydobywania 
i sortowania węgla. „Na hucie 
pokazano gościom spuszczania 
surówki z wielkiegi pieca i stali z 
pieca martenowskiego, walcownię 
stali oraz koksownię; po zwiezeniu 
huty wycieczka była podejmowana 
obiadem w hotelu Reden przez 
Dyrekcję Wspólnoty Interesów Hut 
Królewskiej i Laury” - pisała gazeta. 

„Pawilon”. W obiedzie wziął 
udział wiceminister komunikacji 
inż. Józef Gallot, a także dyrektor 
kolei Aleksander Bobkowski oraz 
wicedyrektor Mieczysław Stodolski. 
Podczas obiadu przemawiał 
dyrektor Kolei Łotewskich Klāvs 
Spriņģis, mówiąc o wspólnych 
celach przyświecających kolejnictwu 
polskiemu i łotewskiemu. W 
planach zwiedzania Małopolski 
było także odwiedzenie kopalni soli 
w Wieliczce, jednak ostatecznie nie 
doszło ono do skutku, nad czym 
ubolewali goście z Łotwy. „Krótki 
pobyt wycieczki łotewskiej w Polsce 
wypadł w okresie różnych zjazdów i 
uroczystości oraz w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych. Obie 
te okoliczności odbiły się ujemnie 

na organizacyjnej stronie przyjęcia 
wycieczki. Tem niemniej pobyt 
Kolegów Łotewskich pozostawił 
niezatarte wrażenie; zetknięcie się 
ich z kolejnictwem polskiem oraz z 
różnymi odłamami społeczeństwa 
naszego przyczyni się niewątpliwie 
do zaciśnienia przyjaźni sąsiedzkiej i 
ożywienia wzajemnych stosunków” – 
przewidywał „Inżynier Kolejowy”. 

 Na dworcu w Warszawie 
wycieczkę kolejarzy łotewskich 
pożegnał poseł Łotwy w Polsce 
Oļģerds Grosvalds. 

Podróżowano także później

 Wycieczki Łotyszy do Polski 
trafiały się także później. W lipcu 
1936 r. Polskę znów odwiedzili 

Po obiedzie Łotysze pojechali 
autobusami na zwiedzanie kopalń 
Wolfgang-Wawel oraz Mysłowice. 
„Po powrocie do Katowic zwiedzono 
pobieżnie miasto, wieczorem zaś 
odbył się w sali hotelu „Savoy” 
bankiet wydany przez koncern 
„Progress”. Podczas bankietu 
wygłosili podniosłe przemówienia, 
wyjaśniające znaczenie Górnego 
Śląska dla Polski i wyrażające 
niezłomną wolę utrzymania się 
na tej odwiecznie polskiej ziemi, 
pp. Dyrektor Wspólnoty interesów 
Sznapke, honorowy konsul łotewski 
w Katowicach, Dyrektor kolei inż. 
S. Łaguna, i prezes miejscowego 
koła związku P.I.K. inż. E Klocek” 
- relacjonowała ze Śląska gazeta 
kolejarzy. 

Tatry budzą zaciekawienie

 Kolejnego dnia wycieczka 
trafiła w polskie Tatry, do 
Zakopanego. To musiało 
być wspaniałe przeżycie dla 
nieznających gór Łotyszy. Po 
śniadaniu w towarzystwie 
dyrektora dyrekcji krakowskiej inż. 
Aleksandra Bobkowskiego ruszono 
autokarem do Morskiego Oka. 
„Zimno i śnieg uniemożliwiły spacer 
nad jeziorem i w góry, toteż tylko 
ze schroniska obserwowano piękno 
Tatr. Po obiedzie w schronisku 
wycieczka wróciła do Zakopanego, 
skąd wagonem motorowym w 4 
godziny odbyła drogę do Krynicy”  
- pisała gazeta. Na dworcu w 
Nowym Sączu wycieczkę powitano 
muzyką i kwiatami z inicjatywy 
miejscowej administracji kolei. 
„Przyjazd do Krynicy nastąpił już o 
zmroku, jednak dzięki uprzejmości 
Zarządu Zdrojowego goście mogli 
obejrzeć pijalnię i gmach nowych 
łazienek, poczem dyrekcja Zdroju 
podejmowała wycieczkę kolacją w 
Domu Zdrojowym” - relacjonowano 
wizytę Łotyszy w Krynicy. 

 Po powrocie z polskich gór, 
jako kolejny cel wybrano Kraków. 
Po zwiedzeniu starej stolicy Polski 
krakowscy kolejarze podejmowali 
Łotyszy obiadem w restauracji 

kolejowcy łotewscy. Zwiedzili 
Warszawę, Kraków, Katowice, 
Zakopane, Poznań i Gdynię (13). Po 
trzech latach nastąpił jednak upadek 
państwa polskiego, a co za tym idzie, 
Polskich Kolei Państwowych, które 
zostały zastąpione przez Deutsche 
Bahn. W 1940 roku nastąpiła z kolei 
okupacja sowiecka Łotwy, przez 
którą kraj ten na 50 lat stracił swą 
wolność. Obecnie kolejarze polsci 
i łotewscy znowu współpracują 
ze sobą, choć nie mamy wspólnej 
granicy i współpraca nie jest już 
tak intensywna. Pociąg na linii 
Warszawa-Ryga zastąpiły zresztą 
dalekobieżne autobusy i połączenia 
lotnicze LOT oraz Air Baltic. Sprawą 
często opisywaną w prasie jest 
budowa Rail Baltica, która miałaby 
połączyć kolejowo Rygę z Warszawą 
i Berlinem. Kwestia ta ślimaczy 
się jednak i nie wiadomo, kiedy 
nastąpi oczekiwany finał. Może 
warto w tym kontekście nawiązać 
do przedwojennych wzorców 
współpracy?

Artykuł powstał we współpracy z 
Narodowym Archiwum Cyfrowym, 
które przekazało „Polakowi na 
Łotwie” fotografie związane z 
tematyką tekstu. Składamy serdeczne 
podziękowania dyrekcji Archiwum.

(1) «Przez Łotwę i Estonję», «Polska Zbrojna», nr 264 z 27 września 
1923, s. 3-4. 
(2) Maria Dąbrowska, «U północnych sąsiadów», Warszawa 1929, 
s. 12-13. 
(3) «Konferencja polsko-łotewska», «Dziennik Wileński», nr 187 z 
15 grudnia 1922, s. 1-2. 
(4) «Choinka i opłatek w kolejowem przysposobieniu wojskowem», 
«Kurjer Wileński», nr 1 z 1 stycznia 1931, s. 5
(5) «Kolejarze z Łotwy», «Dziennik Wileński», nr 203 z 5 września 
1926, s. 3
(6) «Kolejarze czechosłowaccy w Poznaniu», «Kurjer Poznański», 
nr 273 z 19 czerwca 1927, s. 5 
(7) «Sąsiedzka wizyta w Polsce», «Nasz Przyjaciel. Tygodnik 
Społeczno-Polityczny dla Miast i Wiosek» (Wilno), nr 12 z 23 

września 1928, s. 7
(8) «Wycieczka łotewskich kolejowców w Polsce», «Rzeczpospolita», 
nr 277 z 26 września 1928, s. 5
(9) «Wycieczka łotewska», nr 259 z 21 września 1930, s. 27
(10) «Wycieczka Związku Polskich Inżynierów Kolejowych na 
Łotwę», «Inżynier Kolejowy», nr 8, sierpień 1931, s. 253-254. 
(11) «Wycieczka kolejarzy łotewskich», «Inżynier Kolejowy», nr 7, 
lipiec 1933, s. 171-173. 
(12) «Wycieczka kolejarzy łotewskich», «Polska Zbrojna», nr 142 z 
23 maja 1933, s. 4. 
(13) «Kolejarze łotewscy w gościnie u kolejarzy polskich», «Dobry 
wieczór! Kurjer Czerwony», nr 195 z 15 lipca 1936, s. 5

Wycieczka kolejarzy łotewskich w Zakopanem 25 maja 1933 roku. Wycieczkowicze 
zajmują miejsca w odkrytym samochodzie. Na chodniku widoczny muzyczny zespół 

góralski. Ajencja Prasowa i Handlowa T. Siemianowski, Zakopane. 
Narodowe Archiwum Cyfrowe. 

Wycieczka kolejarzy łotewskich w Zakopanem 25 maja 1933 roku. Ajencja Prasowa i 
Handlowa T. Siemianowski, Zakopane. 

Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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PIERWSZY OGÓLNOKRAJOWY FESTIWAL 
KULTUR „PYNU, PYNU SĪTU”

W całym mieście m.in. w Twierdzy 
Dyneburg, Parku im. Dubrovina i Placu 
Jedności ustawiono sceny, na których 
non stop odbywały się na przemian 
monokulturowe albo wielokulturowe 
imprezy. Polacy wraz z Ukraińcami i 
Białorusinami rozpoczęli swoje występy 
z starożytnym parku Twierdzy. Polski 
folklor reprezentowały cztery zespoły: 
zespół tańca ludowego „Kukułeczka” 
i chór „Promień” z Dyneburga, zespół 
„Bursztynki” z Lipawy oraz chór 
„Jutrzenka” z Rzeżycy. Ciekawym 
akcentem festiwalu był „Muzyczny 
tramwaj” – prawdziwy pojazd, w 
którym pasażerów bawili muzykanci i 
tancerze.
 Wieczorem wszyscy uczestnicy 
festiwalu zebrali się na głównej ulicy 
miasta – ulicy Ryskiej, by kolorowym 
rozśpiewanym i roztańczonym 

korowodem przemaszerować na Plac 
Jedności, gdzie przywitał ich premier 
Łotwy Māris Kučinskis. Wysoki 
gość porównał uczestników imprezy 
do przepięknej i barwnej łąki z 
kwiatami oraz podkreślił, że wszystkie 
narodowości są bogactwem naszego 
wielokulturowego kraju.
  Łącznie 1 i 2 lipca w Dyneburgu 
odbyło się ponad 15 wielokulturowych 
koncertów, 9 tematycznych warsztatów 
rzemieślniczych, kulinarnych i 
tanecznych, Krajowe Forum Młodzieży, 
międzynarodowe warsztaty dla 
wzmocnienia potencjału i kompetencji 
społecznych organizacji mniejszości 
etnicznych oraz wiele innych ciekawych 
imprez.
 Ostatni dzień festiwalu 
rozbrzmiał po całej Łatgalii, ponieważ 
zespoły udały się na koncerty do wielu 

zakątków ziemi niebieskich jezior m.in. 
Preli, Malty, Wielonów, Dagdy i Lucyna. 
Wielokulturowe występy zakończyły 
się w Korsówce (łot. Kārsava), gdzie 
zorganizowano teatralizowane i 
muzyczne prezentacje chat Bałtów oraz 
Słowian, poczęstunek wielonarodowy 
pt. „Kasza na siekierze”, barwny 
przemarsz wszystkich uczestników 
główną ulicą i koncert galowy, który 
prowadził znany muzyk i showman 
Roberto Meloni.
Festiwal „Pynu, pynu sītu”, który 
zjednoczył przedstawicieli 52 
mieszkających na Łotwie narodowości, 
został zrealizowany ze środków 
Ministerstwa Kultury Łotwy, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Niemiec oraz Rady miasta Daugavpils. 
Druga edycja festiwalu odbędzie się za 
dwa lata w Jełgawie. 

 Łotwa jest państwem 
wielonarodowym i wielokulturowym. 
Niełatwa historia naszego państwa 
sprawiła, że mieszkają tu obok siebie 
nie tylko Łotysze, Rosjanie, Ukraińcy, 
Polacy, Białorusini i Litwini, ale 
również przedstawiciele wielu innych 
narodów. Dzisiaj politycy bardzo często 
podkreślają, że głównym bogactwem 
każdego kraju są ludzie. Nie mylą się 
– to właśnie ludzie tworzą wizerunek 
swego kraju i atmosferę, która 
panuje na rodzonej ziemi. Jednym z 
najważniejszych punktów udanego 
współistnienia wielonarodowego kraju 
jest wzajemne poznawanie się i dzielenie 
swoim dziedzictwem kulturowym. W 
2016 roku z inicjatywy nieformalnego 
ruchu Ambasadorów Kultury Łotwy 
oraz Ministerstwa Kultury Republiki 
Łotewskiej powstał pierwszy festiwal 
kultur Łotwy „Pynu, pynu sītu” czyli 
„plotę, plotę sito”.
 Duchowa uczta przez dwa dni 
gościła w Dyneburgu, a w ostatnim dniu 
rozlała się po całej Łatgalii. Dyrektor 
festiwalu Oskars Zuģickis zaznaczył, że 
celem festiwalu jest popularyzowanie 
dziedzictwa kulturowego mniejszości 
narodowych mieszkających na 
Łotwie, nakłanianie ludzi do 
odnalezienia miejsca swój kultury w 
wielonarodowym obrazie kulturowym 

państwa oraz zwiększenie udziału 
mieszkańców kraju w zachowaniu 
i rozpowszechnianiu dziedzictwa 
niematerialnego (w tym związanego z 
różnymi narodowościami).
 1 lipca już od samego rana 
do Dyneburga zaczęli przybywać 
uczestnicy tego niesamowitego 
przedsięwzięcia z całej Łotwy, którzy 
po zakwaterowaniu i rozwiązaniu 
spraw organizacyjnych udali się 
warsztaty kulinarne kuchni ukraińskiej 
oraz rosyjskiej, popołudnie literackie 
z pisarzami sześciu narodowości, 
warsztaty tworzenia oberegów czyli 
lalek służących do magicznej obrony 
przed duchami, warsztaty garncarskie 
oraz warsztaty taneczne w Domu 
Polskim, które prowadziła kierownik 
zespołu tańca ludowego „Kukułeczka” 
Żanna Stankiewicz. Uczestnicy 
warsztatów wspólnie z tancerzami 
zespołu poznawali podstawowe kroki 
poloneza, mazura, kujawiaka-oberka, 
krakowiaka oraz polskich regionalnych 
tańców ludowych.
 W tym samym czasie odbyły się 
również bardzo interesujące warsztaty 
dla przedstawicieli organizacji 
mniejszości etnicznych, prowadzone 
przez doświadczonych ekspertów z 
Europejskiego Centrum ds. Mniejszości 
w Niemczech oraz Amerykańskiego 

Uniwersytetu w Skopje, Macedonii. 
W trakcie trzygodzinnych warsztatów 
uczestnicy nie tylko rozpatrzyli 
teoretyczne zagadnienia, związane z 
uczestnictwem mniejszości etnicznych 
w polityce, lecz również dokonali opisu 
sytuacji mniejszości etnicznych na 
Łotwie za pomocą techniki analitycznej 
SWOT. 
 Wieczorem całe grono 
festiwalowiczów zebrało się w Pałacu 
Kultury na koncert inauguracyjny, 
który otworzyła minister kultury 
Łotwy Dace Melbārde. Pani minister 
zaznaczyła, że ten pierwszy festiwal 
został zrealizowany, ponieważ istnieje 
potrzeba wzajemnego poznawania się 
i bycia razem. Witając uczestników 
Ambasador Niemiec Rolf Szute 
podkreślił, że wspieranie rozwoju 
wielokulturowych inicjatyw jest 
jednym z priorytetów współpracy 
Łotwy i Niemiec. Pierwszego 
wieczoru w festiwalowej uczcie 
wystąpiły łotewskie, łatgalskie, polskie, 
białoruskie, ukraińskie, niemieckie 
oraz rosyjskie zespoły z całej Łotwy. 
Polaków reprezentował zespół tańca 
ludowego „Kukułeczka”, radując 
widzów majestatycznym mazurem i 
tańcami sieradzkimi.
 Drugi dzień festiwalu był 
nawet bardziej nasycony niż pierwszy. 
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 Już od kilku lat Ministerstwo 
Kultury Łotwy intensywnie pracuje nad 
wzmocnieniem integracji wszystkich 
mieszkańców państwa i asygnuje środki 
finansowe na realizację przedsięwzięć 
kulturowych i obywatelskich. W 2016 
roku po raz trzeci w czterech regionach 
Łotwy oraz Rydze odbył się konkurs 
projektów w ramach Programu dla 
Organizacji Pozarządowych. W 2015 
roku w ramach programu środki na 
realizację projektów dostały cztery 
oddziały ZPŁ (Liepāja, Daugavpils, 
Rēzekne, Jēkabpils), a w 2016 roku 
trzy oddziały ZPŁ (Liepāja, Rēzekne, 
Daugavpils). 
 W trzeciej łatgalskiej edycji 
programu złożono aż 56 wniosków 
na łączną kwotę prawie 98 i pół 
tysiąca euro. Jest to o 20% więcej 
niż w roku 2015. Projekty wpłynęły 
od organizacji przedstawiających 13 
samorządów. Najwięcej 24 wnioski 
wpłynęło od dyneburskich organizacji 
pozarządowych. W tym roku 
rywalizacja o niewielkie finansowanie 
przyznawane ze środków Ministerstwa 
Kultury Łotwy (łącznie około 25 000 
EUR na każdy region) była większa 
niż w roku 2015. Niezmiernie się 
cieszymy, że eksperci programu wysoko 
ocenili wnioski Dyneburskiego oraz 

Rezeknieńskiego Oddziałów ZPŁ.
 Oddział ZPŁ „Promień” 
bierze udział w konkursie Łatgalskiego 
Programu dla Organizacji 
Pozarządowych już trzeci rok, lecz 
wsparcie otrzymały tylko dwa ostatnie 
projekty. W 2015 roku zrealizowaliśmy 
projekt „Od Andrzejek do Tłustego 
czwartku – obchody tradycyjnych 
świąt polskich”, który obejmował 
imprezę andrzejkową, warsztaty 
kulinarne, koncert bożonarodzeniowy 
oraz imprezę pt. „Tłusty czwartek”. 
W tym roku otrzymaliśmy środki 
na wdrożenie projektu „Wsparcie 
działalności młodzieżowego zespołu 
tańca ludowego „Kukułeczka”.
 Podstawowym elementem 
projektu był zakup butów i pantofli dla 
naszych tancerzy. Obuwie, w którym do 
tych czas tańczą dzieci i młodzież ma 25 
lat, tyle samo ile zespół, dlatego Zarząd 
„Promienia” zdecydował, że z okazji 
jubileuszu „Kukułeczki” warto napisać 
wniosek, który uwzględniłby zakup 
nowego obuwia. Zamówienie – osiem 
par pantofli dla dziewczyn i osiem par 
butów dla chłopaków – zrealizowała 
spółka „Kristāla kurpīte” z Rezekne. 
Każda para obuwia została odpowiednio 
uszyta i przystosowana indywidualnie 
do nóg tancerzy. Program zapewnił 

prawie dziewięćdziesiąt pięć procent 
finansowania projektu – 910 euro.
 Program dla organizacji 
pozarządowych Ministerstwa Kultury 
Łotwy jest doskonałą możliwością 
uzyskania środków finansowych na 
realizację twórczych pomysłów. Co 
roku w każdym regionie organizowane 
są warsztaty pisania projektów, 
na których fachowcy w  dostępny 
i prosty sposób opowiadają, jak 
należy wypełniać wnioski i czego 
należy unikać. W imieniu Komitetu 
doradczego pozarządowych organizacji 
mniejszości narodowych Ministerstwa 
Kultury Łotwy pragnę zachęcić 
wszystkie oddziały ZPŁ do udziału 
w przyszłorocznym konkursie. Pisać 
projekty naprawdę może każdy, 
potrzebna jest tylko odrobina chęci 
i udział w warsztatach. Informacje o 
programie można znaleźć na stronie 
Ministerstwa Kultury  http://www.
km.gov.lv/lv/nozares_info/integracija/
nvo.html oraz w regionalnych centrach 
dla organizacji pozarządowych. 

PROJEKTY PISAĆ 
KAŻDY MOŻE…
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Nasza kresowa poetka 
z Inflant - Konstancja 
z Ryków Benisławska, 
autorka Pieśni sobie 

śpiewanych, (Wilno 1776 r.), w swej 
twórczości oparła się panującym 
trendom kulturowym epoki i 
debiutowała z  nietypową  dla 
oświeceniowej mody panującej 
w ówczesnej Europie  tematyką  
refleksyjno-religijną, co skutkowało 
tym, że stała się niejako nielubianym 
dzieckiem w historiografii literatury 
polskiej. Pieśni, niesłusznie 
zmarginalizowane i przemilczane 
zarówno przez pozytywistów w XIX 
wieku,  jak też przez marksistowskich 
i ich pobratymczych  lewicowo-
liberalnych badaczy, ostatnio 
doczekały się jednak w Polsce 
szeregu obiektywnych opracowań. Z 
większą uwagą i przychylnością do 
jej dzieła, jako wyjątkowego zjawiska 
ekspresywnej i jednoznacznej 
ideowo poetyckiej wypowiedzi - bo 
też z podkładem szerokiej erudycji, 
talentu i rzetelności technicznej 
w budowaniu swej poetyki i 
narracji śmiało zamanifestowanych 
- ustosunkowują się badacze 
późniejsi, szczególnie w XXI wieku 
i tym jakby spłacają swoje zbiorowe 
uchybienia i niewdzięczność w 
ocenie tego zjawiska literackiego i - 
jak niektórzy określają - arcydzieła 
poezji metafizycznej i mistycznej.
 Z pierwszej edycji Pieśni 
zachowało się zaledwie dziesięć 
egzemplarzy przechowywanych 
w różnych bibliotekach kraju. 
Ostatnio w Polsce ponownie w 

kilku wydawnictwach Pieśni sobie 
śpiewane zostały wydane i opatrzone 
przez specjalistów filologii polskiej 
obszernymi komentarzami. Te 
publikacje stanowią hołd, złożony 
autorce - wybitnej kobiecie  
dawnego Księstwa Inflanckiego - na 
przypadającą tej jesieni 210 rocznicę 
jej śmierci (8 listopada 1806 roku) i 
na 270 - urodzin (6 stycznia roku 
1747).
 Niewiele znamy faktów 
z życiorysu Konstancji. Zapiski i 
dokumenty, przechowywane być 
może w prywatnych, ziemiańskich 
i klasztornych bibliotekach, nie 
oparły się konfiskatom i kasacjom  
władz carskich, grabieżom dworów 
podczas wojen i powstań, jak 
również barbarii bolszewickiej – 
w toku takich wrogich akcji dużo 
książek i dokumentów epistolarnych 
po prostu znikło w rozproszeniu lub 
poszło z ogniem.

 Najwięcej wiadomości z życia 
prywatnego poetki spisał pod koniec 
XIX wieku jej dalszy pokoleniowo 
krewny - Czesław Jankowski (1857-
1929), poeta, krytyk literacki, 
krajoznawca. Zachował się też 
jedyny portret Konstancji autorstwa 
Wojciecha Kossaka, będący 
własnością prawnuka Aleksandra 
Benisławskiego. W jej biografii 
jest jednak wiele niewiadomych 
- nieznane jest nawet miejsce jej 
urodzenia, chociaż wiadomo, że 
pochodziła ze starego, niemieckiego, 
spolonizowanego na Inflantach rodu 
Ryck, a jej rodzice mieli nieduży 
majątek Rogajży i miasteczko Małta 
(łot. Malta) niedaleko Rzeżycy.
 Po ślubie, podobno w 1760 
roku, z Piotrem Benisławskim, 
urodzonym w 1740 roku, młodziutka 
Konstancja, mająca kilkanaście 
lat (przy ówczesnych obyczajach i 
prawodawstwie  nieletniość panny 
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PŁEĆ KOBIECA NIE TYLKO ŻE NIE POZBAWIONA JEST
ROZUMIENIA RZECZY GŁĘBOKICH, LECZ POSIADA NADTO

WYJĄTKOWY POLOT DUCHA I WYKWINTNOŚĆ MANIER
PODZIWU GODNA.

(HUGO Z FLEURY-SUR-LOIRE, AD 1109)

W HOŁDZIE WYBITNEJ DAMIE 
Z KSIĘSTWA INFLANCKIEGO



świadczy fakt, że jeden Annopol, to 
1766  hektarów (!) użytków rolnych. 
Konstancja nie tylko administrowała 
dobrami ziemskimi, na jej barkach 
leżały sprawy domowe i rodzinne. 
Wiemy również o fakcie czynnego 
zaangażowania się pani dworu w 
Posiniu w działalność charytatywną. 
Pod koniec swego życia Konstancja 
przeznaczyła fundusze na 
organizację i utrzymanie niedużego 
szpitala dla ludzi ubogich w 
Zosołach.
 Podczas dorocznego 
Festiwalu Kultury Polskiej w 
Posiniu, który odbywa się zawsze 
we wrześniu, w 2011 roku ku czci 
poetki została odsłonięta tablica 
pamiątkowa: 

Pamięci
KONSTANCJI BENISŁAWSKIEJ

1747 – 1806
stolnikowej inflanckiej,

poetki religijnej.
Opiekunki ubogich

R.I P.
 To wydarzenie było związane 
również z jubileuszem 250-lecia  
kościoła podominikańskiegow 
Posiniu, w pobliżu którego 
znajdował                się pałacyk 
Benisławskich. To do niego – w 
tamtych czasach zespolonego z 
zabudowaniami klasztornymi 
(dzisiaj w ruinie) - Konstancja 
uczęszczała na nabożeństwa i w jego 
podziemiach w 1806 roku została 
pochowana. Co jednak niepokoi i 

zdumiewa: po wielkiej renowacji i 
konserwacji zabytkowego kościoła 
trwającej kilkanaście lat, przy 
wsparciu finansowym z Polski, 
doczesne szczątki Konstancji, 
jak okazało się, w podziemiach 
kościelnych nie są złożone z 
należytym poszanowaniem. Kilka 
kości w skrzynce z resztkami 
materiałów budowlanych oraz mała 
trumienka stojąca na drwach do 
opału – tak wyglądał grób w 2011 
roku, o czym można się przekonać 
oglądając zdjęcie umieszczone 
na wystawie fotografii zabytków 
sakralnych w Domu Polskim w 
Dyneburgu oraz na rosyjskim 
portalu społecznościowym www. 
grani.lv - co jest smutne, bo władze 
kościelne Rezekneńsko - Agłońskiej 
diecezji powinny były już dawno 
zadbać o należyte uporządkowanie 
grobu osoby jakże znaczącej dla 
kultury nie tylko polskiej, ale i 
miejscowej, łatgalskiej.
 Dobroć i uczynność 
Konstancji przejawiała się nie tylko 
w jej działalności charytatywnej, 
ale także w jej posłannictwie  
ewangelizatorskim. Jeszcze 
przed wydaniem Pieśni poetka 
ułożyła  obszerny modlitewnik do 
nabożeństwa( wyd. w Wilnie w 1771 
roku). Konstancja nie stroniła także 
od aktywnego życia towarzyskiego 
i kulturalnego. Jednym z ważnych 
ośrodków kultury był w tym 
czasie Krasław hrabiów Platerów, 
gdzie przez sto lat, aż do pierwszej 
połowy XIX wieku, raz do roku 
w okresie karnawału w sali 
dwukondygnacyjnej biblioteki 
urządzano wielki bal, na który 
zjeżdżała się arystokracja i 
znaczniejsza szlachta z Inflant i 
Litwy. Można sobie wyobrazić, że 
pani Konstancja, dama obdarzona 
i urodą, i inteligencją, bystra 
i wykwintna, w tych balach 
uczestniczyła, świetnie tam się 
bawiła oraz błyszczała również na 
innych salonach szlachty inflanckiej.
 Ale dama ta wywołuje podziw 
jeszcze z innego powodu. Otóż 
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młodej nie stanowiła przeszkody) 
zamieszkała w pałacyku w  majątku 
Benislawskich w Zosołach (łot. 
Zosuli) w teraźniejszym powiecie 
Bołwy (łot. Balvi). Piotr miał jeszcze 
dwóch braci – Jana i Konstantego. 
Obaj należeli do Societatis Jesu czyli 
Towarzystwa Jezusowego.
 Ks. Jan Benisławski (1735-
1829) później został wyznaczony na 
biskupa pomocniczego metropolity 
mohylewskiego, a po kasacie 
zakonu w na świecie i w Polsce, 
kiedy szkolnictwem prowadzonym 
przez jezuitów zajęła się Komisja 
Edukacji Narodowej, żeby uchronić 
jego bogaty dorobek i zasoby, 
biskup został członkiem KEN. 
Do ciekawostek historycznych 
należy zaliczyć to, że ks. biskup Jan 
Benisławski dokonał uroczystej 
konsekracji nowo wybudowanego 
w 1780 roku kościoła w Agłonie 
(obecnego sanktuarium), która z 
powodu rozbiorów Polski nastąpiła 
dopiero w 1800 roku.
 Konstanty natomiast był 
kanonikiem inflanckim i parał 
się literaturą. To on, jeden „z 
najpoddańszych poddanych”, jak 
sam o sobie pisze, był autorem 
panegiryku na cześć Katarzyny II, 
złożonego „wierszem królewskim”. 
Zresztą, w tym literackim zabiegu 
tkwił również cel szlachetny. 
Otóż po kasacji zakonu jezuitów 
przez papież Klemensa XIV w 
1773 roku, Katarzyna II, jakby na 
złość papiestwu, oparła się temu 
zarządzeniu Watykanu i pozwoliła 
na działalność Towarzystwa 
Jezusowego na Białorusi. Starania 
braci Benisławskich nie poszły więc 
na marne i ostatecznie wpisują 
się w misję dziejową utrzymania 
ciągłości zakonu w ciągu 41 lat, aż 
do restauracji go w 1814 roku przez 
papieża Piusa VII.
 Obaj szwagrowie wywarli 
duży wpływ na ukształtowanie 
osobowości poetki. W pałacyku 
Benisławskich znajdowała się 
biblioteka licząca parędziesiąt 
tysięcy tomów, z której Konstancja 

niewątpliwie korzystała, 
wzbogacając swoją erudycję.
 W rodzinie Konstancji i 
Piotra wychowało się sześcioro 
synów i dwie córki, (nieznana 
liczba dzieci zmarła we 
wczesnym dzieciństwie). Trochę 
nieprawdopodobna wydaje się 
wzmianka, że podobno Konstancja 
urodziła aż dwadzieścia dwoje 
dzieci. Może gdzieś powstał błąd 
przy odczytywaniu liczby 12 (może 
w jakimś informującym o tej liczbie 
rękopisie?), a dalej poszły w świat 
mylące przedruki... Swoje zmarłe 
w dzieciństwie potomstwo autorka 
w Pieśniach przywołuje, zdaje 
się, w trzech imionach. Skądinąd 
wiadomo natomiast, że Pieśni 

powstały w roku 1775, kiedy autorka 
miała 28 lat, więc dzieci rodziły się 
i po publikacji dzieła i dlatego nie 
ma jednoznacznego potwierdzenia 
co do liczby jej potomstwa. Jednak 
najbardziej prawdopodobnie jest, że 
urodziło się ich dwanaścioro.
 Wiemy ponadto, że jej mąż, 
Piotr, złożył w ręce żony prowadzenie 
gospodarstwa domowego i i to 
dzięki zaradności i umiejętnościom 
negocjacyjnym Konstancji został 
zakupiony u hrabiego Jana Jędrzeja 
Borcha klucz Lanckoroński (dzisiaj 
łot. Škiaune). Przez ten nabytek  
Benisławscy przyłączyli do swoich 
posiadłości jeszcze kilka majątków: 
Sibelin, Istra, Annopol, Koniecpol i 
Posiń. O rozległości tych dóbr, niech 
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I
Ta przeogromna masa nocy
i mroźnego chłodu,
gdy się przemieści nad Posiniem -
świt koloru śniegów gołąbkowych
od wschodu śpiesząc,
pokaże kościół, strzechy i zagrody.

Tuż na gałęziach drzew
zaiskrzy się diamentowy szron po tym,
jak słońce najpierw spotka i przywita
wyniosły barokowy szczyt kościelnych wież.

II
Uderzył chwaląc Stwórcę
dzwon dominikanów.
Uderzył dzwon na wschodnim skraju ziem inflanckich.
Po śpiewach ojców jutrznia się zaczęła.

Oto na klęczniku pani stolnikowa -
Konstancja z Ryków Benisławska
modli się w ozdobnej delii,
tudzież medytuje
przy śpiewach gregoriańskich
wpatrzona we Władczynię –
w obraz Matki Bożej Śnieżnej.
 
III
Rodaków honor, cnoty są sprofanowane -
wie to Konstancja, duszę ściska żal,
Jedna za drugą, klęski niesłychane:
rozbiory, zdrady, przemoc, ogień, stal...

Ostatnio na Inflantach górą czynowniki,
od kilku lat nasłani z Petersburga -
i tak powszechna polskość szybko ginie
pod skrzydłem dwugłowego demiurga.

Fryderyk pruski z Katarzyną w zmowie zdrożnej
ukartowali nowy zabór
i nad Koroną już przejmują ster;
Cóż będzie na Inflantach?
-  Będzie coraz gorzej,
od króla Stasia i carycy ciągłych gier...

IV
Konstancja wie – nad tym ojcowie
również w swych kazaniach rozprawiali -
że na Zachodzie wiara ginie.
Na oświecenia francuskiego fali
wylęgły się publiczne bestie –
wrogowie Chrystusowych prawd,
które idą niszczycielsko, walnie.
        
Rousseau – anarchii (cywilizacyjnej)  piewca,
a z nim Diderot, Voltaire 
i inni na światowym szczycie, 
                             
w pismach sącząc niedowiarstwa jad,
mieszali ludziom w głowie, 
czyniąc wprzód zachody dywersyjne
przy licznych dworach durnej magnaterii

nie umiejącej przewidywać strat.

Wnet rewolucja omotała Paryż,
i pokonane legło wielkie państwo.
Runął jego dach
po tym jak pękły katolickie aksio-wiązary.

Pod wodzą szalonego Robespierre’a
gilotyny
dekapitują tylu ludzi zacnych
Bogu tylko ducha winnych...

Z Alzacji znów dochodzą czarne wieści,
z departamentu nadmorskiego również -
po niesłychanym ludobójstwie
domostwa włościan płoną, spływa krwią Wandea...

Mordują katolicki lud - kobiety, dzieci giną
dzidami kłuci, tratowani końmi...
O Maryjo! O, miserere mei, Deus!
(Konstancja twarz zakrywa dłońmi)

V
W śpiewanych jakby sobie Pieśniach -
wobec sił, potężnych, groźnych - 
w  modlitwie  i wierności Eucharystii,
w niezawodnej łasce Opatrzności Bożej
jej „bacik od najezdnych wiatrów sie ocali!”-

A dyskurs jej trójksięgi, 
co zrodzon był za młodu,
zali nie posłuży jeszcze ku obronie
wiary choćby na inflanckich dworach,
ku metanoi
dla niejednej duszy w świecie zagubionej!..
 
VI
Ta mimowolna budująca myśl
niewiasty na klęczniku koi,
skoro wypełnia
treść jej misji oraz powołania
rezolutnej damy, matki i dziedziczki.

Cóż! - jej poezji szczere głośne serce,
Polsce i epoce wszak niezbędne,
w marzeniu cichym, potajemnym, liczy,
że gdy na kanwie tak wzniosłego słowa
polski Haendel kiedyś stworzy oratorium
i oprawi je w muzyczne barokowe ramy -
jakżeż takim dziełem zadowoli
światowych melomanów względy!

Ojców również i aniołków w tym kościele!
Takich, jak jej dziatki, co umarły...
(w tej chwili śle dyskretny uśmiech do nich),
co swawolą teraz
przy ołtarzu bocznym, lewym 
i – do tamtych zasmuconych – 
ponad prawym.
***

Dyneburg 2016

WIELE, ACH, WIELE JEST SZALONYCH DZIATEK,
KTÓRE OD CIEBIE ODWODZI NIESTATEK,

WIELE, ACH KTÓRYM MILSZY JEST NIEMAŁO
ŚWIAT DOZGRZEBNY I SZATAN, I CIAŁO.

NIE WIERZ, EJ, PANIE, I SŁOWU MOJEMU,
OKŁAMAM, BOŻE, CIEBIE PO STAREMU.

SAMA JUŻ SOBIE NIE DOWIERZAM ZNOWU,
BYM DO DAWNEGO NIE POSZŁA NOROWU.

WIELEM, ACH, RAZY SŁUŻYĆ CI PRZYRZEKŁA
POD STRATĄ NIEBA NA OKROPNE PIEKŁA;

CHWILKA MIGNĘŁA, ACH, ALIŚCI OWO
RÓWNIE Z WIATRAMI ULATAŁO SŁOWO.

wielu znawców jej Pieśni sobie 
śpiewanych - stanowiących 
poetyckie rozważania 
wariacji na temat Modlitwy 
Pańskiej i Pozdrowienia 
Anielskiego oraz Trzecią 
Księgę, będącą rodzajem 
indywidualnej modlitwy - 
podkreśla, że autorka była 
osobą szeroko oczytaną, 
dobrze obeznana nie tylko z 
tekstami Pisma Świętego (w 
przekładzie Jakuba Wujka), 
ale i apokryfów, znającą 
dogmatykę chrześcijańską 
i dobrze zorientowaną  w 
zagadnieniach teologicznych, 
filozofii i tradycji kościelnej.
 Tomasz Chachulski 
we Wprowadzeniu do lektury 
edycji Pieśni (Warszawa 
2000) zwraca uwagę, że: 
„Język Benisławskiej jest 
zdumiewająco czysty: bez 
saskich udziwnień, łacińskiej 
składni, skłonności do 
makaranizowania, przebogaty 
w pomysły słowotwórcze 
(...)”. Archaiczność zwrotów 
oczywiście ma miejsce, ale to 
przymiot wszystkich piszących 
sprzed ponad dwóch wieków, 
to jest chyba wybaczalne.

 Przede wszystkim młoda Konstancja posiadała stosowną i praktyczną 
wiedzę o otaczającej rzeczywistości, co wynika budowy poetyki jej Pieśni - 
z wykorzystania wielu porównań, przenośni,  przymiotników i słownictwa 
obfitującego w mnóstwo detali z dziedziny jeździectwa, szermierki, militariów, 
gospodarki agrarnej. Często z pomocą personifikacyjnych zabiegów i 
antropomorfizacji unaocznia oderwane prawdy, a używając periodu retorycznego, 
czasem wykrzyknienia (jak to czyniła w swoich objawieniach św. Brygida, które 
to objawienia Konstancja znała) ożywia tekst żarliwością uczuć  religijnych, 
polotem fantazji lub nawet przyznaniem się do lekkomyślnego pociągu do 
grzechu:

 Nigdy nie stosowała przy wierszowaniu domieszek artefaktów i postaci z 
mitologii antycznej - charakterystycznych dla poezji tamtych czasów - a to, żeby 
nie mieszać ze sobą sacrum i profanum. Z jakichś powodów, o których możemy 
tylko się domyślać, w tym dziele zabrakło treści obywatelsko-patriotycznych. 
Powstała jednak całość tematyczna - plastyczna i melodyjna  w wyrazie, z 
dokładnym rytmem i regularnością wersetów i strof, ujednolicona dojrzałą 
myślą. Stworzone przez młodą szlachciankę z Kresów dzieło urzeka bogactwem i 
leksykalnym, i obrazowym. Nawet w XXI wieku urzeka estetyką i pomysłowością 
w dowodzeniu prawd chrześcijańskich i może być nadal użyteczne w pracy 
niejednej katechetki.

MODLITWA I ZAMYŚLENIA DAMY 
Z KSIĘSTWA INFLANCKIEGO

„MÓJ BACIK OD NAJEZDNYCH WIATRÓW SIĘ OCALI”
(KONSTANCJA BENISŁAWSKA)
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CHÓR „JUTRZENKA”

ZESPÓŁ „POLONEZ”

ZESPÓŁ „ROSA”

ZESPÓŁ „STRUMIEŃ”

ZESPÓŁ „RODACY”

CHÓR „PROMIEŃ”

ZESPÓŁ „STOKROTKI” ZESPÓŁ „KROPELKI”

 W sobotę, 10 września, 
posiński kościół  był po brzegi 
wypełniony Polakami, z wielką 
niecierpliwością czekającymi na 
przyjazd biskupa archidiecezji 
Agłońskiej Janisa Bulisa, który 
miał odprawić mszę Świętą z okazji 
Jubileuszowego Festiwalu Kultury 
Polskiej w Posiniu.
 W tym roku Festiwal 
Kultury Polskiej organizowany 
przez Związek Polaków na Łotwie 
odbył się już po raz dwudziesty. 
 Festiwal jak co roku 
rozpoczął się mszą świętą w 
kościele w Posiniu, którą celebrował 
biskup Jan Bulis. Zbudowany przez 
dominikanów w 1761 roku kościół 
jest najpiękniejszym obiektem 
sakralnym na terenach dawnych 
Inflant Polskich. Uczestnicy 
festiwalu wysłuchali kazania i 
modlili się, dziękując za to, że mogli 
spotkać się w Posiniu po raz kolejny. 
Część artystyczna rozpoczęła się w 
Domu Kultury w Ziłupe, w którym 
zebrali się polscy śpiewacy, chórzyści 
oraz zespoły z całej Łotwy. Festiwal 
otworzył prezes Związku Polaków na 
Łotwie Ryszard Stankiewicz, który 
serdecznie powitał uczestników 

Festiwalu. Uczestników Festiwalu 
przywitał również referent Wydziału 
Konsularnego Ambasady RP w 
Rydze pan Radosław Brudnicki, 
który już nie pierwszy raz gości na 
tym Festiwalu.
 W tym roku nie było 
z nami niestety pana Edwarda 
Dukszty, ale w jego imieniu ciepłe 
słowa przekazała córka, Helena 
Wieligórska. Na Festiwal przybyła 
również pani Wanda Krukowska, 
która jest pomysłodawczynią tego 
przedsięwzięcia.
 Jako pierwszy zaprezentował 
się Zespół „Strumień” z Krasławia 
pod kierownictwem Romualda 
Raginisa pieśnią „Piękna nasza 
Polska cała”.
W dalszej części muzycznej na 
scenie pojawił się Chór „Promień” 
z Dyneburga pod kierownictwem 
Reginy Krukowskiej i z solistką 
panią Krystyną Wasiukiewicz.
 Chór „Polonez” z Rygi 
przyjechał z repertuarem opartym 
na poezji Marii Konopnickiej. W 
dalszej części muzycznej na scenie 
zaprezentował się Zespół „Rodacy” 
z Jakubowa z wiązanką piosenek 
ludowych, natomiast Zespoł 

Taneczny „Rosa” z Jakobsztadu 
zachwycił widzów walcem oraz 
krakowiakiem. Gorącymi brawami 
powitano Zespół „Stokrotki” z 
Jełgawy.
 Chór „Jutrzenka” pod 
kierownictwem Ireny Iwanowej 
tym razem przyjechał na festiwal 
z bardzo ciekawym repertuarem, 
składającym się z piosenek ludowych 
oraz patriotycznych. W finale 
koncertu Chór „Jutrzenka” razem 
z Chórem „Promień” wykonał dwie 
pieśni.
 Występy chórzystów z 
Dyneburga i Rezekne nagrodzone 
zostały gromkimi oklaskami 
zadowolonych widzów i 
słuchaczy. Jeśli celem Festiwalu 
jest integracja Polonii łotewskiej 
oraz prezentacja polskiej kultury 
i folkloru przedstawicielom 
innych narodowości to tegoroczne 
spotkanie znakomicie spełniło to 
zadanie. 
 W imieniu Związku 
Polaków na Łotwie dziękujemy 
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” 
za wsparcie naszego związkowego 
przedsięwzięcia!

XX FESTIWAL
KULTURY POLSKIEJ W POSINIU
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