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250-lecie
kościoła św.Ludwika
w Krasławiu
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Prawie tydzień trwały uroczystości jubileuszowe
jednego z najpiękniejszych i najbardziej okazałych kościołów
katolickich na Łotwie oraz pierwszej w naszym kraju uczelni
wyższej – Seminarium Duchownego w Krasławiu. W ich
ramach parafia pw. św. Ludwika we współpracy z Radą
Powiatu Krasławskiego, miejscowym Muzeum Historii i
Sztuki oraz Ambasadą RP w Rydze zrealizowała bogaty
program imprez.
Pierwszą z nich była wystawa historyczna o kościele
i ważnych dla życia religijnego postaciach, ściśle związanych
pięknym miastem nad brzegami Dźwiny, którą można było
obejrzeć w Muzeum Krajoznawstwa. Zgromadzono na niej
artefakty pochodzące z różnych czasów, obrazy i książki.
Ksiądz Eduard Woroniecki zaznaczył, że eksponaty nie
powstawały w celu wystawiania w salach muzealnych, lecz są
świadectwem żywej wiary Kościoła. Wielkie wrażenie zrobił
portret ks. Jana Józefa Jałowieckiego, ostatniego rektora
Seminarium Duchownego i wieloletniego proboszcza parafii
św. Ludwika.
Kolejnym znaczącym wydarzeniem była konferencja
naukowa poświęcona właśnie 250-leciu tutejszej świątyni,
która skupiła wybitnych naukowców i restauratorów sztuki z
Polki oraz Łotwy.
Wzruszające było odsłonięcie w kryptach kościoła
tablicy pamiątkowej poświęconej Cecylii Plater. Ta młoda
hrabianka, która postanowiła związać swe życie z Bogiem,
pomagała Kościołowi, biednym i potrzebującym ludziom, a
także zbierała i dokumentowała folklor łatgalski w okolicach
Krasławia.
W sobotę 1 lipca święto wyszło na ulice miasta i
odbyła się uroczysta defilada orkiestry dętej z Sejn. Występ
starych przyjaciół z Polski na placu 18 Novembra zgromadził
liczne grono mieszkańców oraz gości. Orkiestra pod
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KOŚCIÓŁ ŚW. LUDWIKA W KRASŁAWIU –
250 LAT CHWAŁY I WYTRWAŁOŚCI

kierownictwem Józefa Żukowskiego udała się także do Konsularnego Wojciech Kraj, burmistrz Krasławia
kościoła, gdzie zapewniła piękną oprawę mszy świętej. Gunārs Upenieks z małżonką, przedstawiciele
Ambasady Włoch w Rydze oraz prezes ZPŁ Ryszard
Kulminacją obchodów 250-lecia Kościoła pw. Stankiewicz.
św. Ludwika w Krasławiu była doroczna uroczysta msza
Kościół św. Ludwika w Krasławiu jest jednym z
celebrowana 2 lipca przez biskupa diecezji rzeżyckoagłońskiej Jānisa Bulisa. W tym dniu obchodzono ważniejszych zabytków wspólnego polsko-łotewskiego
także wspomnienie św. Donata – uroczystość z dziedzictwa kulturowego. W ciągu ostatnich kilkunastu
lat dzięki zaangażowaniu wielu ludzi oraz finansowaniu
ponaddwustuletnią historią.
przyznanemu przez instytucje z Polski i Łotwy świątyni
W tych wydarzeniach udział wzięła ambasador przywracana jest jej dawna świetność.
RP na Łotwie Ewa Dębska, kierownik Wydziału
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Inflancka kolebka kultury
polskiej – Krasław w dniach 28
czerwca – 2 lipca 2017 r. zamienił
się w centrum pielgrzymek parafian,
naukowców i osób zainteresowanych
dziedzictwem sakralnym naszego
kraju. Znajduje się tu bowiem
jedna z nielicznych zachowanych
perełek architektury i malarstwa
osiemnastego stulecia w Łatgalii i na
Łotwie – Kościół św. Ludwika. Przez
cały tydzień odbywały się wystawy,
koncerty, Msze Święte, wycieczki
oraz inne imprezy poświęcone
250-leciu świątyni.
Jednym z najważniejszych
wydarzeń była międzynarodowa
konferencja
naukowa.
W
obradach uczestniczyli historycy,
konserwatorzy zabytków, fresków
i obrazów, badacze języka oraz
literatury, a także przedstawiciele
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP, przedstawiciele
Ambasady RP na Łotwie na czele
z panią ambasador Ewą Dębską,
lokalne władze samorządowe i
parafianie.
Konferencję zainaugurował
przewodniczący Rady Powiatu

Krasławskiego Gunārs Upenieks,
który zaznaczył, że kościół jest
miejscem, które zawsze skupiało
ludzi i było dominantą w skali
miejskiej.
Ambasador
Ewa
Dęmbska podkreśliła, że Kościół św.
Ludwika jest nie tylko wspólnym
dziedzictwem Polski i Łotwy, lecz
także dowodzi, że nasze narody
i państwa nadal mogą owocnie
współpracować i są nierozłącznie
związane. Proboszcz parafii Eduard
Woroniecki serdecznie podziękował
wszystkim osobom i placówkom,
które w przeszłości i w chwili obecnej
przyczyniają się do renowacji i
badania kościoła. Uzyskane na
konferencji informacje pozwalają na
dość precyzyjne odtworzenie jego
dziejów.
Dace Čoldere, kierownik
Działu Ruchomego Dziedzictwa i
Metodyki Restauracji Państwowej
Inspekcji
Ochrony
Zabytków
Kultury
przedstawiła
historię
kościoła i przebieg prac, które
zostały wykonane po odzyskaniu
niepodległości. Początki sięgają
XVI wieku, gdy istniała tu świątynia
drewniana. W 1636 r. prawo

własności do ziem Krasławia nabył
ród Ludingshausen Wolff, a w
1676 r. w miejscu dawnej świątyni
jezuita Jerzy Ludingshausen Wolff
wzniósł nowy drewniany kościół,
przekazując go pod opiekę swojego
zakonu. Następnie w połowie 1756
r. z inicjatywy Konstantego Ludwika
Platera, syna starosty dyneburskiego
Jana Ludwika Platera, który nabył
Krasław w 1729 r., rozpoczęła
się budowa murowanej świątyni
i klasztoru. Prace te zostały
powierzone lazarystom, którzy
w połowie XVIII wieku zajęli w
Krasławiu miejsce jezuitów.
Autorem
projektu
był
architekt pochodzenia włoskiego
Antonio Ludovico Paracco. Według
informacji z 1761 r. nowa świątynia
była “wzniesiona do okien”, a
ukończono budowę w roku 1767.
Jednak
prace
wykończeniowe
oraz
wyposażanie
kościoła
było
kontynuowane.
Autorem
wykończenia wnętrza został Filippo
Castaldi, który w latach 17621767 na ścianach kościoła stworzył
malowidła ołtarzowe. Zrodził się
nawet plan przeniesienia katedry
biskupa inflanckiego i kurlandzkiego
z Dyneburga do Krasławia. Sejm
Warszawski poparł tę propozycję
w 1768 r., lecz po pierwszym
rozbiorze Polski w 1772 r. status
katedry został utracony. Świątynia
została poświęcona w 1777 r.
przez biskupa Stanisława Bohusza
Siestrzeńcewicza.
W tym czasie w Rzymie
nabyto relikwie św. Donata, dla
których zaplanowano wzniesienie
kaplicy. Jej budowę zakończono
w 1806 r, a konsekracja odbyła
się w 1818 r. Niestety w 1941 r.
kaplica spłonęła, a po restauracji jej
poprzedni wygląd został utracony.
Wnętrze
kościoła
uległo
gruntownym zmianom w ciągu XIX
•
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wieku. W tym czasie pojawił się
tu szereg prac autorstwa polskich
artystów, np. „Matka Boska
Częstochowska” autorstwa Józefa
Peszki. W drugiej połowie XIX
wieku proboszcz Józef Jałowiecki
zamówił u Jana Matejki obraz pt.
„Św. Ludwik wyrusza na wyprawę
krzyżową” do ołtarza głównego.
Na podstawie szkicu Jana Matejki
został on wykonany przez kilku
uczniów mistrza. Swoje nazwisko na
płótnie w 1884 r. pozostawił jeden z
nich - Tomasz Lisiewicz. Obraz ten
przez ponad sto lat zakrywał fresk
autorstwa Castaldiego w ołtarzu
głównym. Na zamówienie księdza
Jałowieckiego w drugiej połowie
XIX wieku w ołtarzach bocznych
świątyni pojawiły się także obrazy
Apolinarego Horawskiego „Trójca
Święta” oraz „Św. Wincenty”. Ten
sam autor namalował również
portret księdza Józefa Jałowieckiego.
Renowacja malowideł w
6 • Polak na Łotwie •

Kościele św. Ludwika po odzyskaniu
niepodległości
Łotwy
zaczęła
się dopiero we wrześniu 2003 r.,
chociaż bardzo zły stan techniczny
dużego obrazu ołtarzowego został
stwierdzony już w trakcie badania w
1974 r. Polski zespół konserwatorów
pod kierunkiem Józefa Stecińskiego
w składzie: Tomasz Dziurawiec,
Małgorzata Słowik, Magdalena Getler
rozpoczął renowację ogromnego
obrazu „Św. Ludwik wyrusza na
wyprawę krzyżową” i ramy. Prace
konserwatorskie prowadzone były
na podłodze wewnątrz kościoła.
Kiedy płóto zostało wysunięte
z niszy ołtarzowej, doszło do
jednego z najdonioślejszych odkryć
w łotewskiej historii sztuki –
potwierdziło się, iż mimo że pokryta
kurzem, pajęczynami, sadzą i
pleśnią, kompozycja malowidła
Castaldiego była widoczna w
całej okazałości na powierzchni
25,6
metrów
kwadratowych.

Dodatkowo była ona ujęta w
plastyczną, ozdobioną złoconymi
ornamentami
muszlowymi
i
roślinnymi ramę. W czasie od 2004
do 2006 roku renowację fresku
prowadziła konserwator zabytków
Kristine Sirvinskas, a w odnowieniu
plastycznego obramowania brał
udział absolwent Ryskiego Koledżu
Budowlanego Pavels Rosovskis.
Kolejny etap renowacji malowidła
ołtarzowego rozpoczął się w 2008 r.,
kiedy podjęto decyzję o rozpoczęciu
renowacji oryginalnej iluzorycznej
kompozycji ołtarza oraz, w pierwszej
kolejności, o odsłonięciu malowidła
w centralnej attyce. Wykonania
prac renowacyjnych podjęli się
konserwatorzy dzieł sztuki –
Tomasz Dziurawiec (Polska) oraz
Dmitrijs Laščetko (Łotwa). W
październiku 2011 roku również
prace konserwatorskie na tym etapie
zostały zakończone.
Bardzo interesujący referat
przedstawiła na konferencji dr
Ruta Kamińska, ekspert Działu
Ruchomego Dziedzictwa i Metodyki
Restauracji Państwowej Inspekcji
Ochrony Zabytków Kultury Łotwy.
Sformułowała pytania, które w chwili
obecnej pozostają bez odpowiedzi,
mianowicie:
kiedy
stworzono
najstarsze malowidła wewnątrz
kościoła, jakie miejsce ta olbrzymia
praca zajmowała w twórczości autora
oraz jak powinna wyglądać atrybucja
malowideł, które uległy zniszczeniu.
Technika
wykonania
fresków
zakłada, że są one wykonywane na
wilgotnym tynku, czyli jednocześnie
z wykończeniem pomieszczenia.
Jeżeli budowa została ukończona
w 1767 r., to najprawdopodobniej
malowidła zostały wykonane w latach
1761–1767. Właśnie w tym okresie
w regionie pracował malarz Filippo
Castaldi, którego imię łotewscy
historycy
sztuki
rozszyfrowali
dopiero w 80-tych latach XX
wieku. Włoski artysta tworzył na
terytorium Rzeczypospolitej, z czego
co najmniej 14 lat spędził w Łatgalii.
Był na służbie hrabiów Platerów.

Namalował m.in. portrety fundatora
kościoła Konstantego Ludwika
Platera i Augusty Plater z Ogińskich.
W Krasławiu zajmował się nie tylko
dekoracją kościoła, lecz również
wnętrza nowego zamku oraz
kaplicy św. Anny klasztoru Sióstr
Miłosierdzia. Nie ma dokładnych
danych o budowie kaplicy. Niestety
ta budowla jest nam znana jedynie z
kilku zdjęć, na których się zachowała,
ponieważ zburzono ją podczas
II wojny światowej. Możliwe, że
Castaldi tworzył również w innych
okolicznych obiektach. Jego dziełami
mogło być przecież także kilka
później zasłoniętych fresków oraz
nie tak dawno odkryta polichromia
w zakrystii.
Siostra Klara i Skaidrīte
Kalvāne streściły informacje o
działalności Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego à Paulo (szarytek)
w Krasławiu, które przybyły tutaj
w 1789 r. na zaproszenie Augusty
Plater. Utworzyły jedyny na
terytorium obecnej Łotwy żeński
klasztor.
Siostry
utrzymywały
szpital z 60 miejscami, w którym
przyjmowały chłopów, mieszczan
i sieroty. Dbały także o edukację
polskich dziewcząt. Jedną z sióstr
była wnuczka hrabiny August Plater,
Celina (Cecylia Maria) – siostra
skazanego na śmierć uczestnika
Powstania Styczniowego Leona
Platera. Swoje powołanie do służenia
Bogu realizowała w klasztorach
w Paryżu, Poznaniu i Chełmnie,
gdzie zmarła wskutek tyfusu w
wieku zaledwie 25 lat. Celina Plater
była osobą wyjątkową. Zbierała i
zapisywała lokalny łatgalski folklor,
opatrując go wieloma cennymi
uwagami i komentarzami. Znając
język łotewski, bardzo skrupulatnie
zapisywała materiał przy pomocy
grafii polskiej. Te zbiory zostały
opublikowane 1869 r. Klasztor
szarytek podobnie jak inne został
zamknięty w 1864 r. w ramach represji,
które spotkały kościół katolicki po
Powstaniu Styczniowym. Podczas
obchodów jubileuszu kościoła w

kryptach została odsłonięta tablica
pamiątkowa dedykowana Cecylii
Plater.
Dorota Janiszewska-Jakubiak
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP opracowała temat o
wspólnym dziedzictwie kulturowym
Łotwy i Polski, które jest elementem
dziedzictwa dawnej wielokulturowej
i wielonarodowej Rzeczypospolitej.
Zaznaczyła,
że
w
ostatnich
latach
można
zaobserwować
zwiększone
zainteresowanie
polskich badaczy Łatgalią –
obszarem o pewnej szczególnej
odrębności wynikającej ze znaczącej
obecności etnosu polskiego i
religii katolickiej. Pozostałości
założeń pałacowo-parkowych i
dworskich czy fundowane przez
szlachtę inflancką świątynie i
obiekty użyteczności publicznej są
pamiątką wielowiekowej obecności
na tym obszarze rodzin Platerów,
Borchów,
Mohlów,
Ryków,
Hylzenów, Zyberków, Manteufflów,
Tyzenhauzów,
Bujnickich,
Benisławskich,
Karnickich,
Żabów, Szadurskich. „Działania
podejmowane
wspólnie
przez
łotewskich i polskich konserwatorów
oraz badaczy są elementem tworzenia
dobrych kontaktów między naszymi
państwami, a należy pamiętać,
że historia stosunków polskołotewskich nie była pozbawiona
konfliktów” – zaznacza badaczka.
Językoznawca, wykładowca
Uniwersytetu Łotewskiego prof.
Lidija Leikuma wygłosiła na
konferencji interesujący referat
o przyczynieniu się absolwentów
Krasławskiego
Seminarium
Duchownego
(1757–1844),
które było pierwszą uczelnią na
terytorium Łotwy, do rozwoju
kultury, podniesienia poziomu
wykształcenia miejscowej ludności
i wzmacniania wiary katolickiej.
Liczni absolwenci nie tylko
zasilali grono księży, lecz również
zostawili imponującą spuściznę unikatowe książki, wśród których
są kazania, pierwsza gramatyka

języka
łatgalskiego,
pierwsza
świecka książka w języku łatgalskim
(o pszczelarstwie), słowniki oraz
bardzo interesujące opracowania
o szkodliwości alkoholu. Po
zamknięciu
placówka
została
przeniesiona do Mińska, a ostatni
regens seminarium duchownego,
ksiądz Józef Jałowiecki, w 1849 roku
został proboszczem parafii.
Intersującym przyczynkiem
do tematyki związanej z kościołem
i Krasławiem był również referat
Dmitrija Laščetko, restauratora
obrazów z Łotwy, który w bardzo
szczegółowy sposób opowiedział o
badaniu i odnawianiu malowideł
ołtarza głównego. Restauratorka
Zane Kēlere przedstawiła przebieg
konserwacji
dwóch
obrazów
wielkoformatowych
–
św.
Stanisława oraz św. Wincentego.
Profesor Dorota Samborska-Kukuć
przedstawiła Krasław w pracach
literackich Platerów. Doktor Henryk
Soms, dyrektora Instytutu Badań
nad Łatgalią na Uniwersytecie
Daugavpilskim wygłosił referat
o Krasławiu w albumie „Terra
Mariana” z 1888 roku. Natomiast
Otīlia Kovaļevska przypomniała
nieznane karty historii z życia
krasławskiej parafii.
Konferencja
dostarczyła
bardzo
bogatego
materiału
naukowego do dalszych badań
i ukazała wyzwania, z którymi
już niedługo będą zmagać się
konserwatorzy
oraz
historycy.
Dzięki aktywności proboszcza
Eduarda
Woronieckiego,
wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP,
Ambasady RP na Łotwie oraz
ZPŁ, a także zaangażowaniu
fachowych
konserwatorów
rzymskokatolicki Kościół pw. św.
Ludwika w Krasławiu jeszcze długo
pozostanie perełką dziedzictwa
kulturowego i historycznego dawnej
Rzeczypospolitej na Inflantach
Polskich.
Krystyna Kunicka
•
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zainteresowanym o działalności związku, imprezach
oraz planach na przyszłość, pokazując historię
„Promienia” również w albumach, gromadzonych przez
Centrum Kultury Polskiej.
Polacy wzięli także udział w prezentacji
organizacji oraz koncercie. Widzowie mogli nasycić się
tradycyjnymi polskimi melodiami w wykonaniu zespołu
„Harfa” z Centrum Kultury Polskiej. W trakcie imprezy
odbyła się zabawa poświęcona tematyce kupały, której
celem było oczywiście znalezienie kwiatu paproci.
Można uznać, że noc kupały dla naszych
przodków była najważniejszym słowiańskim świętem,
pełnym radości, przepychu, cielesnych uciech i
potężnych zabiegów magicznych, które zapewniały
pomyślność na nadchodzący czas. Na różnych obszarach
Słowiańszczyzny występowało wiele rytuałów: wróżono
z kwiatów, ziół, wody w studniach.
Wielokulturową ucztę zorganizowało Centrum
Kultury Białoruskiej, stowarzyszenie „Patvērums Drošā
Dyneburg jest miastem wielokulturowym, o māja” oraz „Sadarbības platforma» z Rygi przy wsparciu
czym na co dzień może się przekonać każdy. Koloryt Urzędu Miasta Daugavpils oraz Funduszu Azylu,
stolicy byłych Inflant Polskich najlepiej widać podczas Migracji i Integracji.
świąt i imprez, w których uczestniczą przedstawiciele
wielu narodowości zamieszkujących nasze wspaniałe
miasto. W środku lata w nocy z 6 na 7 lipca Białorusini
tradycyjnie obchodzą noc kupały, która w Polsce jest
znana między innymi jako noc kupalna, kupalnocka,
kupała, noc świętojańska czy sobótka. Co roku
Centrum Kultury Białoruskiej w Dyneburgu organizuje
obchody kupały, które tym razem połączono z Dniem
Informacji, zorganizowanym w ramach projektu
„Centrum informacji dla imigrantów”.
7 lipca dyneburski park im. Dubrovina
zamienił się w wielokulturowy wianek. W godzinach
popołudniowych można było zapoznać się z
dokonaniami wielu działających w mieście organizacji
pozarządowych. W udekorowanych namiotach
udzielali informacji i proponowali różnorodne rozrywki
przedstawiciele towarzystw narodowych: Białorusini,
Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy, Niemcy oraz oczywiście
Polacy. Dołączyli także przedstawiciele Czerwonego
Krzyża, Agencji Pracy, Inkubatora Biznesu oraz innych
społecznie aktywnych ngo. Na polskim stanowisku
dzieci i dorośli mieli okazję zabrać się za kolorowanie
kaszubskich
ornamentów,
polskich
kwiatów,
Smoka Wawelskiego oraz Bolka i Lolka. Członkinie
Zarządu „Promienia” i wolontariusze opowiadali

WYDARZEŃ

WIELONARODOWA
NOC KUPAŁY
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LETNI OBÓZ AMBASADORÓW
KULTURY ŁOTWY

Ruch Ambasadorów Kultury Łotwy istnieje już
ponad trzy lata i co roku Ministerstwo Kultury Łotwy
oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie
kultury organizują kilka obozów lub warsztatów, żeby
poszerzyć krąg uczestników. Jedno ze spotkań w 2017 r.
odbyło się w okolicach Rygi w powiecie Garkalne.
Cztery dni, od 20 do 23 lipca, dwadzieścia
pięć aktywnych i zaangażowanych osób z całej
Łotwy poznawało różnorodność kulturową naszego
kraju oraz obcowało ze sobą, nawiązując kontakty
do dalszej współpracy. Związek Polaków na Łotwie
reprezentowały Dagmara Małzuba z Rygi oraz Wanda
Baulina z Daugavpils.
Warsztaty zaczęły się w Rydze od zwiedzania
Łotewskiego Muzeum Narodowego. Uczestnicy obozu
wzięli udział w zajęciach rozwijających umiejętności
narracji, warsztatach o pojęciu tożsamości narodowej
oraz integracji społecznej prowadzonych przez
Dietmara Zollera z Niemiec. Temat dorobku Niemiec w
kulturze Łotwy przedstawił przewodniczący Łotewskiej
Akademii Nauk Ojārs Spārītis, który opowiedział o
wybitnych dziełach niemieckich architektów.
Zebrani przedstawiciele różnych kultur omówili
również stan przygotowań do jubileuszu stulecia
Państwa Łotewskiego. Na jednych z zajęć pisali projekty
imprez poświęconych właśnie tym obchodom. W
ostatnim dniu spotkania uczestnicy obozu odwiedzili
studencką Korporację Fraternitas Arctica, gdzie
dyskutowano o miejscu i roli studentów w kulturze w
aspekcie wielonarodowościowym.
Oczywiście najbardziej dynamiczną częścią
szkolenia były wieczory, kiedy odbywały się prezentacje
organizacji, kuchni różnych narodów i pogawędki.
Uczestnikom wręczono świadectwa udziału w
warsztatach i mianowano Ambasadorami Kultury
Łotwy.

WSPÓŁCZESNE BITWY
O TWIERDZĘ DYNEBURG

Twierdza Dyneburg zaprojektowana na
początku XIX wieku przez pułkownika carskiej armii
inżyniera G. Heckela to okazała budowla fortyfikacyjna
zajmująca ponad 150 hektarów. Jest jedynym w Europie
Wschodniej zachowanym praktycznie bez zmian
przykładem twierdzy z pierwszej połowy XIX wieku.
Już od kilku lat na terenie tego monumentalnego
obiektu rozgrywają się bitwy. W lipcu odbył się tutaj
III Międzynarodowy Festiwal Klubów WojennoHistorycznej Rekonstrukcji „Dyneburg 1812”.
W inscenizacji natarcia francuskich wojsk
na Twierdzę Dyneburg wzięło udział ponad 100
rekonstruktorów w historycznych strojach epoki
napoleońskiej. Rekonstrukcja zgromadziła osiem
klubów z siedmiu państw: Białorusi, Rosji, Wielkiej
Brytanii, Litwy, Ukrainy oraz oczywiście z Polski. Z
Lidzbarka Warmińskiego przyjechała bowiem formacja
Wileńskiego Pułku Muszkieterskiego.
Lidzbark Warmiński (dawniej Heilsberg)
to historyczna stolica Warmii. Lider polskiej grupy
Sławomir Żelichowski opowiedział, że właśnie tam
w 1807 r. rozegrała się wielka bitwa napoleońska. O
znaczeniu tego starcia świadczy, że nazwę Heilsberg
•
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umieszczono na Łuku Triumfalnym w Paryżu. Polacy
tym razem wystąpili jednak w mundurach rosyjskiej
piechoty liniowej.
Rekonstrukcje historyczne to bardzo atrakcyjny
sposób rozpowszechniania wiedzy oraz zanikających
umiejętności, ponieważ na takich imprezach można
nauczyć się np. kowalstwa. A Polacy przywieźli nie
tylko kowali, lecz także rusznikarza, rymarza i krawców,
którzy specjalizują się w szyciu mundurów.

NATARCIE
MALUCHÓW

Lato to pora podróży – również samochodowych.
W końcu lipca do Dyneburga zawitał Rajd Maluchów
z Polski. Ludzie starszej generacji na pewno dobrze
pamiętają samochody produkowane w PRL-u – fiaty
126p. Kolumna przyjechała do miasta w okresie, kiedy
wspomina się świętego Krzysztofa, który jest patronem
10 • Polak na Łotwie •

wszystkich podróżujących – kierowców, pielgrzymów,
marynarzy, przewoźników, turystów i żeglarzy.
W tym dniu od wielu lat księża święcą pojazdy
mechaniczne, dlatego po mszy w Kościele Serca
Jezusowego księża Andrzej i Józef poświęcili samochody
wiernych parafian oraz gości z Polski.
Rajd
Maluchów
został
zorganizowany
przez nieformalną grupę miłośników fiata 126p. W
Dyneburgu pojawiła się 11-osobowa załoga w siedmiu
samochodach. Komandor rajdu Łukasz Wągrodzki
zaznaczył, że miło jest przyjeżdżać do Polaków
mieszkających poza granicami Kraju, żeby zobaczyć
nadal kultywowaną tutaj polskość.

PRACE EKSHUMACYJNE
W KATYMIOŁCE

W ubiegłym roku w pobliżu
Dyneburga przy linii kolejowej
na odcinku Dyneburg-Turmantas
odnaleziono miejsce pochówku
polskich legionistów z czasów
kampanii
łatgalskiej.
Odkryto
wówczas groby siedmiu żołnierzy.
W kwietniu tego roku do Daugavpils
przyjechali
przedstawiciel
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP Jan Ambroziak oraz
genetyk, kryminalistyk i antropolog
Andrzej
Ossowski,
którzy
zaplanowali prace ekshumacyjne w
Katymiołce.
Nazwa tej miejscowości nie
figuruje w żadnych źródłach, rosną
tam tylko krzaki i drzewa, ale po

zapoznaniu się z terenem dostrzec
można ślady ziemianek oraz
szpitali polowych. W tym miejscu
zostało pochowanych dziewięciu
legionistów oraz dwóch żołnierzy
armii rosyjskiej. Pod koniec lipca do
prac przystąpiła kilkunastoosobowa
grupa
badaczy:
genetyków,
archeologów i antropologów z Polski
przy współpracy z archeologami z
Łotwy pod przewodnictwem Igora
Karczewskiego.
W
sierpniu
Zespół
Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar
Totalitaryzmów (PBGOT) zakończył
prace badawcze w Katymiołce.
Podczas badań odnaleziono szczątki
pozostałych dwóch żołnierzy Wojska

Polskiego. Polegli jesienią 1919 r. w
walkach z bolszewikami. Żołnierze
należeli do 1 Dywizji Piechoty
Legionów oraz 1 Pułku Czołgów.
Dzięki dokumentom pozyskanym
przez MKiDN z Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie udało się
ustalić nazwiska poległych.
Wszystkie
odnalezione
szczątki żołnierzy zostały poddane
badaniom antropologicznym i
medyczno-sądowym. Pobrano także
materiał do przeprowadzenia badań
genetycznych. Legioniści zostaną
pochowani zgodnie z ceremoniałem
wojskowym w Kwaterze Żołnierzy
Wojska Polskiego w Ławkiesach.
•
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PRZYGODY POLSKICH
DZIECI Z ŁOTWY NA
JEZIORACH MAZURSKICH

Polacy z Dyneburga co
roku biorą udział w regatach
organizowanych
przez
Międzynarodowe
Centrum
Żeglarstwa i Tyrystyki Wodnej
w Giżycku, a w tym roku dzięki
wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” na Mazury mogły się
również wybrać dzieci i młodzież,
żeby uczestniczyć w warsztatach
12 • Polak na Łotwie •

żeglarskich.
W dwutygodniowym obozie
w Giżycku nad jeziorem Kisajno
do szkoleń żeglarskich przystąpili
uczniowie z polskich szkół w
Dyneburgu i Krasławiu. Zajęcia
trwały od wczesnego ranka do
późnego wieczora. Teoria przeplatała
się z praktyką. Przyszli żeglarze
poznali tajniki budowy jachtu,

stawiania żagli, odpalania silnika,
wyjścia z portu i wejścia z powrotem.
Grupa wykazywała wielką chęć
nauki, więc wszyscy czynili szybkie
i duże postępy. Pierwsze manewry
były trudne, bo kursanci bez przerwy
ćwiczyli reakcję na hasło „człowiek
za burtą”. Chrzest na wodzie wypadł
jednak pomyślnie. Mimo zmęczenia
i upalnej pogody uczestnicy z coraz

większym zapałem wyruszali na
zajęcia. Każdy dzień był wyjątkowo
aktywny, a wieczorami odbywały
się wykłady. Oprócz wymarzonego
patentu żeglarza jachtowego obóz
stał się również okazją do przeżycia
mnóstwa pozytywnych emocji oraz
poznania dobrych przyjaciół.
Na
koniec
dwóch
kursantów z Krasławia razem z

dorosłą łotewską załogą wzięło
udział w organizowanych przez
Międzynarodowe
Centrum
Żeglarstwa i Tyrystyki Wodnej XVI
Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski DZ – jedynym w Polsce
24-godzinnym wyścigu non stop.
Team wystartował na „Balandze” i w
silnie obsadzonej konkurencji zajął
doskonałe 3 miejsce. Tradycyjnie

na każdą przekraczającą metę
załogę czekały gorąca grochówka
i bigos, które były serwowane w
porcie z kuchni polowej. Razem z
uczestnikami obozu żeglarskiego
i regat na Łotwę do Dyneburga
przywędrował więc również puchar
dla najlepszej załogi zagranicznej.
•
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NAUCZYCIEL – ZAWÓD
WYMAGAJĄCY NIEUSTANNEGO
DOSKONALENIA

Kilka razy do roku nauczyciele placówek
edukacyjnych działających na Łotwie gromadzą się, by
doskonalić swe umiejętności i odkrywać nowe formy
pracy z uczniami. W połowie sierpnia w dyneburskim
Polskim Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego odbyły się
warsztaty dla nauczycieli zorganizowane przez Fundację
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.
W zajęciach wzięło udział około 40 nauczycieli
z polskich szkół w Dyneburgu, Rezekne, Krasławiu
i Rydze oraz Polskiego Przedszkola w Daugavpils.
Warsztaty odbywały się w przyjaznej atmosferze i
dobrym nastroju, który zapewnili trenerzy: Zofia
Domaradzka-Grochowalska i Andrzej Pery. Głównym
tematem zajęć były najnowsze metody nauczania,
zwłaszcza strategia OK (ocena kształtująca), która
opiera się na motywowaniu i wspieraniu uczniów.
Wiedza, motywacja oraz ludzie to największa
wartość tych szkoleń. Nasi pedagodzy nauczyli się
nowych praktyk współpracy w zespole oraz technik
prowadzenia atrakcyjnych dla uczniów zajęć. W czasach
pokolenia Instragrama i nieustającej digitalizacji jest to
nie lada wyzwanie. Projekt został zrealizowany przy
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej RP.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
W ĀDAŽI

Polacy na Łotwie 15 sierpnia udają się do Agłony,
by czcić Matkę Bożą, ale ten dzień jest dla nas znamienny
również z innego powodu. W 1992 r. na mocy uchwały
Sejmu RP 15 sierpnia zostało ustawione Święto Wojska
Polskiego czyli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Obchodzone jest właśnie tego dnia na pamiątkę
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w
14 • Polak na Łotwie •

czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Uroczyste obchody na Łotwie organizowano
w bazie wojskowej żołnierzy Polskiego Kontyngentu
Wojskowego
stacjonującego
tu
w
ramach
Wielonarodowego Batalionu NATO. Część oficjalną
zainaugurowała 14 sierpnia uroczysta msza św., której
przewodniczył kapelan mjr Grzegorz Przewrocki w
asyście kompanii honorowej, pocztu sztandarowego i
licznie zgromadzonych żołnierzy z Dowódcą PKW na
czele. Następnie 15 sierpnia zorganizowano zawody
sportowe, w tym bieg na dystansie 10 km oraz crossfit.
W rywalizacji biegowej, w której uczestniczyło blisko
200 żołnierzy eFP, na drugim stopniu podium znalazł
się por. Damian Krysztofiak z kompanii czołgów.
W części oficjalnej wzięli udział Ambasador
RP na Łotwie Ewa Dębska, attaché obrony płk. Roman
Opalach oraz konsul Wojciech Kraj. Uroczysty apel w
polskiej strefie bazy wojskowej w Ādaži rozpoczął hymn
narodowy i wciągnięcie flagi na maszt. Ambasador Ewa
Dębska podkreśliła znaczenie zaangażowania Polski we
współpracę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego
oraz obecności polskich żołnierzy na Łotwie dla
bezpieczeństwa regionu.
W obchodach udział wzięli także dowódca
brygady piechoty Sił Lądowych Narodowych
Sił Zbrojnych RŁ płk Ilmārs Lejiņš, dowódca
Wielonarodowej Grupy Bojowej ppłk Wade Rutland, a
także dowódcy pozostałych komponentów narodowych
grupy.
Ostatnim etapem obchodów święta były zawody
w przeciąganiu liny, które wygrała reprezentacja
Kanady. Polskim żołnierzom przypadło drugie miejsce,
na trzecim uplasowali się Łotysze.

W DRODZE DO DZIESIĘCIOLECIA
“BURSZTYNKI” UPIĘKSZAJĄ
LIPAWĘ

Polskie Towarzystwo „Wanda”, które bardzo
aktywnie działa w Liepāji, co roku pisze projekty i
pozyskuje fundusze na realizację swoich pomysłów.
Również tegoroczny projekt pt. „W drodze do
dziesięciolecia Towarzystwa Wanda” sfinansowany
ze środków Ministerstwa Kultury Łotwy w ramach
konkursu Kurlandzkiego Centrum Wsparcia NGO
„Angażuj się w Kurlandię” zawierał wiele interesujących
przedsięwzięć.
Jednym z kluczowych jego elementów było
nabycie nowych strojów dla członkiń zespołu wokalnego
,,Bursztynki”. Dzięki temu pięknie ubrane po krakowsku
Polki pod wodzą Jadwigi Szakal wzięły udział w kilku
imprezach. Pierwszą z nich był koncert poprzedzający
noc świętojańską – ukochane święto Łotyszy, na który
panie udały się do Pāvilosta 20 czerwca. Następnie
15 lipca polskie piosenki zabrzmiały w Brocēni na
Międzykulturowym Festiwalu Kurlandzkim.
Miesiącem bardzo intensywnym był sierpień
– 12 dnia tego miesiąca „Bursztynki” uczestniczyły w
muzycznym koncercie integracyjnym dla seniorów w
Aizpute, a cztery dni później już po raz siódmy zespół
zorganizował koncert pieśni polskich „Muzyczne
popołudnie” w parku nadmorskim dla mieszkańców i
gości swego miasta.
Najprzyjemniejszym bez wątpienia elementem
projektu był wyjazd członków „Wandy” do Warszawy
22-25 sierpnia. Uczestnicy wycieczki zwiedzili
stolicę, obejrzeli liczne muzea i zabytki oraz wzięli
udział w warsztatach muzycznych. Niezapomnianym
zwieńczeniem pobytu był nocny koncert muzyki
Fryderyka Chopina w bazylice św. Krzyża gdzie
spoczywa serce wielkiego twórcy.

DOŻYNKI
W JAKOBSZTACIE

Polacy z jekabpilskiego oddziału ZPŁ „Rodacy”
bardzo aktywnie współpracują z innymi związkami
narodowymi istniejącymi w mieście, dlatego często
organizują wspólne imprezy. Jednym z najbarwniejszych
tegorocznych wydarzeń były dożynki, które odbyły się
26 sierpnia w Domu Narodowym.
Święto urodzaju zostało zorganizowane
przez jekabpilski oddział ZPŁ „Rodacy”, Jekabpilskie
Stowarzyszanie
Białorusinów
„Spotkanie”,
Stowarzyszenie Ukraińców „Javir” oraz Stowarzyszenie
Rosjan „Rodņik” przy wsparciu miejscowego
samorządu.
Tradycyjnie dożynki nie mogły się odbyć bez
wesołej uczty, tańców, śpiewu oraz wróżb. W Jekabpilsie
zabrzmiały piosenki i opowiadania o zwyczajach
różnych narodów. O historii i tradycjach dożynek
w Polsce opowiedział nauczyciel skierowany przez
ORPEG pan Mieczysław Łazuk.
Wśród uczestników przeprowadzono konkurs
na najlepiej przystrojony jesienny stół oraz wystawę
darów przyrody. Odbyła się także degustacja i chętni
mogli zapytać gospodynie o tajemnice uprawy
niezwykle dorodnych warzyw i owoców. Jurorzy mieli
nie lada wyzwanie, ponieważ wszystkie panie postarały
się stworzyć prawdziwie dożynkowy wystrój.
Uczestnicy imprezy bawili się do upadłego, żeby
według tradycji zapewnić bogaty urodzaj w przyszłym
roku.
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ŁOTEWSCY CHÓRZYŚCI,
KTÓRZY ŚPIEWALI
„JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA”
Maj 1930 roku w stosunkach polskołotewskich obfitował w ważne i ciekawe
wydarzenia. Przyjazd do Warszawy
i złożenie listów uwierzytelniających
przez nowego posła łotewskiego
Oļģerdsa Grosvaldsa zbiegły się z wizytą
Towarzystwa Zbliżenia ŁotewskoPolskiego z udziałem ekspremiera
Marģersa Skujenieksa. W maju 1930
roku polskie miasta odwiedził także
chór pod dyrekcją Teodorsa Reitersa,
który miał okazję oczarować Polaków
łotewskimi kompozycjami ludowymi,
a także pieśniami religijnymi. Była to
już jego druga wizyta w Polsce – pierwszy raz gościł u nas w 1927 roku. Obok
występów ryskiego Rosyjskiego Teatru
Dramatycznego w Wilnie, był to ważny
akcent, nadający stosunkom Warszawy
i Rygi także znaczący wymiar kulturalny.
Nie było bowiem bardziej prestiżowego
chóru w międzywojennej Łotwie niż ten
kierowany przez Reitersa.
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Teatr na Pohulance w Wilnie, gdzie chór Reitersa koncertował w 1934 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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dyrektorem orkiestry symfonicznej
łotewskich strzelców. W 1918 roku
wrócił do kraju i został dyrygentem
Opery Łotewskiej. W 1920 roku
założył swój chór, którego pierwszy
koncert odbył się w Łotewskiej
Operze Narodowej 20 maja tegoż
roku. W latach 1919-1944 Reiters
dyrygował w Łotewskiej Operze
Narodowej, przez parę lat w latach
dwudziestych i latach trzydziestych
był nawet jej dyrektorem. Był także
naczelnym dyrygentem podczas
czterech wszechłotewskich świąt
pieśni i tańca. Po II wojnie światowej
Reiters znalazł się w Szwecji,
gdzie założył spółkę „Latvian
Music”. Zmarł na emigracji w 1956
roku, jednak jego zwłoki zostały
pochowane na Cmentarzu Leśnym
w Rydze (1). Pisząc o łotewskich
świętach pieśni w 1933 roku „Kurier
Warszawski” umieścił Teodorsa
Reitersa wśród najwybitniejszych
łotewskich dyrygentów – obok
Emilisa Melngailisa, Teodorsa
Kalniņša czy Pāvulsa Jurjānsa (2).

Chór nie od parady
Teodors Reiters urodził się w 23
marca 1884 roku w miejscowości
Ļaudona, nieopodal granicy
Inflant Szwedzkich z Łatgalią w
wielodzietnej rodzinie leśników. W
1905 roku ukończył seminarium
dla nauczycieli w Pskowie, po
czym pracował jako nauczyciel w
swej rodzinnej miejscowości. W
latach 1907-1917 kształcił się w

Piotrogrodzie (ob. Sankt Petersburg)
w lokalnym konserwatorium w
klasie kompozycji Jāzepsa Vītolsa
i klasie dyrygentury Nikołaja
Czerepnina. Nauka trwała długo,
bo niezbyt zamożny Reiters musiał
ją przerywać. W trakcie przerw
między studiami organizował
koncerty muzyki chóralnej w
Ļaudonie. Po ukończeniu szkoły w
Piotrogradzie przez dwa lata był

Wszystkie informacje biograficzne za: http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/?cat=1940&rub=1&id=22 (dostęp 20 września 2017
r.)

(1)

„Łotewskie święta pieśni”, „Kurjer Warszawski”, nr 105 z 15
kwietnia 1933, s. 3

(2)
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Wydanie „Polski Zbrojnej” z 1936
roku wspomina z kolei o sukcesach
międzynarodowych chórzystów
łotewskich w Wiedniu, Pradze i
Budapszcie, pisząc wprost: „chór
Reitersa jest jednym z najlepszych
chórów łotewskich. Bez wątpienia
jest to głównie zasługą wysoce
utalentowanego
dyrygenta
Reitersac (3)”. „Głos Ewangelicki”
z 1930 roku przytacza nieco
więcej informacji o chórze: został
założony w 1920 roku i zasadniczo
składa się z dziewięćdziesięciu
członków. W swoim repertuarze
posiada około trzystu utworów
kompozytorów
łotewskich
i
międzynarodowych, wśród nich
Beethovena, Bacha, Mendelsohna.
Chór do czasu przyjazdu do Polski
w 1930 roku koncertował już w

W skład delegacji chórzystów
weszli
solistka
Konstancija
Bērziņa, Elza Zariņa oraz Juljans
Pamiliens – przynajmniej takie
nazwiska wymienia „Ilustrowany
Kuryer Codzienny (8)”. Łącznie
przyjechało do Polski czterdzieści
pań i dwudziestu sześciu panów.
Łotwa nieznana w Poznaniu

Członkowie chóru na spotkaniu z prezydentem RP Ignacym
Mościckim (siedzi na fotelu) na Zamku Królewskim.
Maj 1930 roku. (Narodowe Archiwum Cyfrowe)

wielu krajach, m.in. Litwie, Estonii,
Finlandii, Szwecji, Danii, Anglii,
Francji, Czechosłowacji. „Chór ten
przyjmowany był na specjalnych
audiencjach u króla Szwecji,
prezydenta Republiki Francuskiej”
– reklamowała gazeta polskich
luteran (4). Teraz miała dojść jeszcze
wizyta u prezydenta Mościckiego
na Zamku Królewskim.
O wizycie w Polsce chóru praca
pisała już zimą tego roku – miał
to być element „nowego otwarcia”
w stosunkach polsko-łotewskich.
Wycieczkachórzystów opuściła
Rygę 10 maja 1930 roku, by udać
się do Polski. Następnego dnia
dała koncert łotewskich pieśni w
konserwatorium warszawskim.
Chór wystąpił także na Zamku
Królewskim – w siedzibie prezydenta
Rzeczypospolitej. „Wchodzącego
do sali balowej w otoczeniu świty
p. Prezydenta Rzeczypospolitej
powitał chór odśpiewaniem hymnu
polskiego” – donosiła rządowa
„Polska Zbrojna (5)”. „Następnie

chór odśpiewał pieśń „Ligaj” – J.
Vigla, „W marzeniach dalekich” –
E. Darzina, „Sercu tak ciężko” – F.
Melngajlisa i „Dmie wietrzyk” –A.
Jewjana. P. Prezydent Rzplitej z
żywem zainteresowaniem wysłuchał
odśpiewanych utworów, dziękując
dyrektorowi chóru za tak interesujący
koncert” – pisał warszawski
dziennikarz. Po koncercie odbyła
się wspólna fotografia chórzystów
z prezydentem Mościckim, która
zdobi artykuł „Polaka na Łotwie”.
Wcześniej Łotyszom udało się
zwiedzić Warszawę – odwiedzili
m.in. siedzibę prezydenta miasta
Zygmunta Słomińskiego na pl.
Teatralnym. Odśpiewali panu
prezydentowi jedną pieśń łotewską,
a także Mazurek Dąbrowskiego (6).
Podczas pobytu w stolicy Polski
chórzyści mieli także czas, by
złożyć wizytę w Belwederze, gdzie
rezydował marszałek Piłsudski.
Wpisali się do księgi pamiątkowej,
wyrażając swój hołd wobec twórcy
niepodległej Polski (7).

(5)

„Koncert chóru łotewskiego na Zamku”, „Polska Zbrojna”, nr
128 z 12 maja 1930, s. 1

(9)

„Łotysze w Warszawie”, „Kurjer Warszawski”, nr 129 z 13 maja
1930, s. 3 (wydanie poranne)

(10)
„Dziś wieczorem wystąpi chór łotewski Rejtera”, „Kurjer
Poznański”, nr 218 z 13 maja 1930 (wydanie poranne), s. 3

(6)

„Łotewski chór wystąpi w stolicy”, „Polska Zbrojna”, nr 84 z 25
marca 1936, s. 6

(3)

H. Pinkwart, „Ostatni dzień pobytu chóru łotewskiego w Warszawie”, „Głos Ewangelicki”, nr 22 z 1930, s. 3-4

Kolejnymi
miastami
poza
Warszawą, które miał odwiedzić
chór, były Poznań i Kraków, stolice
dwóch ważnych kulturowych
regionów Polski (9). 13 maja 1930
roku w godzinach wieczornych
chór łotewski wystąpił w auli
Uniwersytetu
Poznańskiego
(10). Było to z pewnością
wielkie wydarzenie kulturalne,
przybliżające poznaniakom daleką
Łotwę, która dotychczas – choć
działał tu honorowy konsulat
łotewski,
którym
kierował
przedsiębiorca Ignacy Niedbał
– nie miała specjalnej okazji, by
promować się w dawnym zaborze
pruskim. „Kurier Poznański”
zwracał uwagę czytelnikom, że
łotewska twórczość chóralna jest
w Polsce „mało znana”, dodając:
„krytyka zagraniczna jest pełna
entuzjazmu dla pięknego brzmienia
tego zagranicznego chóru, to też
spodziewać się należy, że publiczność
nasza zgotuje gościom łotewskim
gorące przyjęcie i wypełni po brzegi
aulę uniwersytecką. Wykonane
zostaną utwory najznakomitszych
kompozytorów łotewskich, które
usłyszymy po raz pierwszy w
Poznaniu (11)”. W swojej recenzji
z występów chóru „Dziennik
Poznański” zwrócił uwagę na aspekt
polityczny minionego wydarzenia
kulturalnego. Tego typu imprezy

(7)

(4)

„W Belwederze”, „Polska Zbrojna”, nr 129 z 13 maja 1930, s. 2

Alf. [red] Jen.[dl], „Z Sali koncertowej. Chór łotewski”, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 133 z 21 maja 1930, s. 6

(8)

„W kierunku zbliżenia z Polską. Chór łotewski w Polsce. Wizyta tow. Łotewsko polskiego”, „ABC” nr 121 z 3 maja 1930, s. 2

„Chór łotewski Rejtera w Poznaniu”, „Kurjer Poznański”, nr
214 z 10 maja 1930, wydanie poranne, s. 3
(11)
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po zakończeniu „wielkiej wojny”
przyczyniają się do „kulturalnego
i politycznego zbliżenia się
sympatyzujących
ze
sobą
narodów”. Gazeta przypomniała, że
poznaniacy bardzo ciepło, bardzo
serdecznie przyjęli występujący w
auli uniwersytetu chór z Łotwy.
Dziennikarze zwrócili przy tym
uwagę, że Łotwa jest właściwie
zupełną terra incognita dla
mieszkającej w zachodniej Polsce
ludności. „Jakkolwiek Łotwa kiedyś
wchodziła w zakres wpływów
wielkomocarstwowych Polski, to
jednak bardzo niewiele tylko wiemy
o dążeniach kulturalnych tej części
Inflant. Przyznać musimy ze wstydem,
zwłaszcza tu na zachodnich krańcach
Polski, że dla niejednego sprawia
poważną trudność do jakiej grupy
zaliczyć należy Łotyszów. Jedynie
może Ryga utkwiła w pamięci jako
miasto znane ze swojej muzykalności
i aspiracji kulturalnych. Tembardziej
więc byliśmy radzi z tego, że chór
łotewski wstąpił z koncertem i do
naszego grodu. Utwory chóralne
łotewskie Vitola, Zalisza, Darzina,
Eelja,
Ozolinia,
Melngajlisa
i innych (w ogóle program
bardzo obfity), kompozytorów
kształconych, głównie na muzyce
rosyjskiej, mają bezsprzecznie swoje
charakterystyczne piętno ciężkiej
dawnej doli lud łotewskiego. Pełne
smutku i lirycznego nastroju, o linji
melodycznej, spokojnie rozwijanej,
i jak gdyby unikające żywszego
wyrazu rytmicznego, zdają się więcej
nam mówić o życiu duchowem i
temperamencie tego narodu niż
wszystkie literackie objaśnienia” –
pisał „Dziennik Poznański (12)”,
przekręcając nieco, jak to bywa w
polskiej prasie, nazwiska Łotyszy.
Pod koniec swoich występów w
Poznaniu chór Reitera odśpiewał
Mazurka Dąbrowskiego, co, jak
przypomina wielkopolski dziennik,

Chór Teodorsa Reitersa w latach dwudziestych. Zdjęcie archiwalne.

Teodors Reiters. Zdjęcie archiwalne.

spotkało się „ze szczególnym
aplauzem” widowni. Podsumowując
gazeta stwierdzała, że poznański
koncert „był niewątpliwie ze
względów
propagandowych
wysoce korzystny, ze względów
artystycznych bardzo instruktywny”.
Złodziej zepsuł wycieczkę
po Polsce
Chór w wolnym czasie znalazł
także czas na małe zwiedzanie
stolicy Wielkopolski. Łotysze
odwiedzili m.in. Park Wilsona
i palmiarnię. Gości oprowadził
inspektor Ogrodów Miejskich
Wincenty Janicki. „Członkowie

„Z estrady. Koncert chóru łotewskiego Reitera”, „Dziennik
Poznański”, nr 112 z 15 maja 1930, s. 3
(12)

(13)

„Kronika miejscowa”, „Kurjer Poznański”, nr 225 z 16 maja
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wycieczki żywo interesowali się
pięknemi oraz rzadkiem okazami
w palmiarni” – informował „Kurjer
Poznański (13)”. Choć teoretycznie
występ w zachodniej Polsce miał
się przysłużyć do wykreowania
pozytywnego wizerunku Łotwy w
Polsce i Polski na Łotwie, to cała
sprawa zakończyła się niemiło.
Zespół łotewski padł ofiarą
kradzieży. „Mianowicie po powrocie
z próby do przydzielonej kwatery im.
Estkowskiego przy pl. Stawnym kilka
pań stwierdziło, że zostały doszczętnie
okradzione. Złodziej wyniósł
skradzione przedmioty w kuferkach.
Natychmiast zawiadomiono policję,

która prowadzi w tej sprawie
dochodzenia” – alarmował „Kurier
Poznański” (14). Chodziło o parę
kufrów z garderobą i biżuterią.
Podejrzenia padły na mężczyznę,
który w pewnym momencie podczas
jazdy pociągiem do Poznania
przyłączył się do łotewskiej
wycieczki i przedstawił się jako
attaché ministerstwa wyznaczony
do opiekowania się wycieczką
(15). Łotysze przyjeżdżając do
nieznanego kraju okazali się po
prostu zbyt ufni albo naiwni. „Mimo
iż nikt go nie znał, członkowie
wycieczki przez delikatność nie
zapytali
nieznajomego,
kogo
reprezentuje albo też w jakim celu
przyłączył się do nich. Nieznajomy
do tego stopnia „zżył się” z gośćmi,
że przydzielono mu nawet kwaterę
wspólną z członkami chóru. Rzecz
oczywista, że wobec braku podejrzeń

przeciwko nieznajomemu ze strony
uczestników wycieczki, komitet
miejscowy nie mógł przewidzieć jego
właściwej misji. W tych warunkach
nieznajomy wykorzystał nieobecność
członków chóru i dokonał kradzieży”
– pisał poznański dziennik.
Ostatecznie po paru dniach złapano
złodzieja, którym okazał się niejako
Antoni Chojecki, lat 26, posługujący
się
nazwiskiem
Franciszek
Adamus.„Jak dotąd, okazuje się, że
Chojecki był złodziejem specjalistą,
okradającym szkoły, studentów
uniwersytetów, zakłady akademickie,
a zapewne także hotele i pensjonaty.
Przypuszczalnie wielką część
kradzieży kieszonkowych podczas
Powszechnej Wystawy Krajowej
zapisać należy na jego konto. Podczas
konfrontacji kasztelan szkoły im.
Estkowskiego, w której to podczas
pobytu w Poznaniu Chojecki okradł

1930, s. 7 (wydanie wieczorne)

„Okradzenie zespołu koncertowego z Łotwy”, „Dziennik
Poznański”, nr 112 z 15 maja 1930, s. 4; „Złodziej, który w Poznaniu okradł Łotyszów”, „Kurjer Poznański”, nr 420 z 12 września
1930, s. 6 (wydanie wieczorne)

„Okradzenie członków chóru łotewskiego”, „Kurjer Poznański”,
nr 220 z 14 maja 1930 (poranne wydanie), s. 3

„Złodziej, który okradł chór łotewski w Poznaniu”, „Kurjer
Poznański”, nr 234 z 22 maja 1930 (wydanie poranne), s. 4

(14)

(15)

(16)

członków chóru łotewskiego, poznał
złodzieja z całą pewnością” – pisał
„Kurier Poznański” (16). Chojecki
pochodził z Warszawy, gdzie
głównie dokonywał kradzieży,
ale działał także we Lwowie.
„Wpadały w jego ręce dokumenty
uniwersyteckie studentów, któremi
się potem legitymował, zależnie
od tego, w jakim się znalazł
środowisku. Ułatwiało mu to wstęp
do sal uniwersyteckich i środowisk
studenckich” – pisali wielkopolscy
dziennikarze, podając liczne
przykłady jego „łowów”. Zrabowane
przedmioty Adamus miał sprzedać
paserom za 250 zł(17). Gdy wpadł,
znaleziono przy nim „wielki
pęk kluczy patentowych, linkę i
czapkę korporanta, którą nakładał
czasami, wreszcie sznur pereł”. W
międzyczasie prasa podawała, że
złodziej uciekł na Litwę (18), była

„Wyrafinowany oszust i złodziej”, „Kurjer Poznański”, nr 229 z
19 maja 1930, s. 6 (wydanie wieczorne)
(17)

„Sprytny złodziej okradł chór łotewski i uciekł na Litwę”, „Ziemia Lubelska”, nr 128 z 15 maja 1930, s. 1
(18)
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to jednak, używając współczesnego
języka, fake news. Ostatecznie
Chojecki vel Adamus został skazany
już jesienią tego samego roku
przez sąd okręgowy w Poznaniu
na dwa i pól roku więzienia (19).
Jako przyczynę kradzieży podał
przed sądem fakt, że żył w nędzy
i nigdzie nie mógł znaleźć pracy
(20). Oskarżał ponadto prasę o to,
że zupełnie podkoloryzowała jego
historię.
Pobyt w Małopolsce
Kolejnym etapem łotewskiej
marszruty w Polsce było miasto
Kraków, gdzie chór wystąpił w
lokalnym Teatrze Starym (21). W
trakcie wizyty w grodzie Kraka
chórzyści złożyli także hołd
postaci Władysława Orkana,
polskiego pisarza, autora powieści
„Komornicy” i „W roztokach”,
którego pogrzeb odbywał się
w tych dniach i zgromadził
kilkunastotysięczną publiczność
(22). Później chór udał się na
wycieczkę do Zakopanego –
obowiązkowy punkt w wielu
łotewskich wycieczkach do Polski w
dwudziestoleciu międzywojennym.
Goście przybyli w polskie Tatry
rannym pociągiem. W Zakopanem
wycieczkę
powitał
zastępca
przewodniczącego
komisji
klimatycznych niejaki pułkownik
Piątkowicz, następnie goście wsiedli
autobus i pojechali na Morskie Oko.
„Uczestnicy nie znajdowali wprost
słów nad cudownością krajobrazu i
wrażeniem, jakie odnieśli z polskich
Tatr. Przybywszy zaś do Czarnego
Stawu z entuzjazmem odśpiewali
„jeszcze Polska nie zginęła”
oraz hymn łotewski” – donosił
krakowski „Ilustrowany Kuryer

Chór Teodorsa Reitersa w latach trzydziestych. Źródło: Europeana

Codzienny (23)”. Później Łotysze
zwiedzili Muzeum Tatrzańskie,
gdzie podziwiali lokalne zbiory
etnograficzne. Przed odjazdem z
Zakopanego wykonali jeszcze parę
pieśni łotewskich, po czym ruszyli
pociągiem do stolicy. Na lokalnym
dworcu zakopiańskim polska
publiczność żegnała ich brawami.
Chór łotewski miał także swoje pięć
minut w Polskim Radiu. 19 maja
1930 roku o godz. 17:45 w stacji
warszawskiej nadano audycję z jego
udziałem. Oprócz pieśni łotewskich
chór odśpiewał polską pieśń ludową
„Jabłoneczka” Stanisława Kazury
(24).
Najbardziej zafascynował
Matejko
Tego samego dnia, w drodze
powrotnej na Łotwę, chór
odwiedził polskich ewangelików.
Powitało ich Koło Śpiewacze
„Hejnał” Towarzystwa Polskiej
Młodzieży Ewangelickiej na czele
z H. Pinkwartem. Po przybyciu
na Dworzec Główny w Warszawie
gości łotewskich przewieziono do
siedziby „Hejnału”, gdzie czekały
na nich suto zastawione stoły ze

śniadaniem. Salę udekorowano
flagami Polski i Łotwy. Po śniadaniu
odbyła się próba, zaś później Łotysze
zwiedzili wystawę sztuki austriackiej
w „Zachęcie”. „Największe jednak
wrażenie na gościach wywarły
arcydzieła malarzy polskich z
„Bitwą pod Grunwaldem” J. Matejki
na czele” – relacjonował „Głos
Ewangelicki” (25). Później odbyła
się próba w Polskim Radiu, wspólne
zwiedzanie starówki, Wilanowa i
Łazienek, a także szklaneczka miodu
u Fukiera na koszt gospodarzy,
obiad zaś – w restauracji sejmowej.
Po koncercie w Polskim Radiu, o
którym wspominaliśmy już w
poprzednim akapicie, przyszedł
czas na koncert pieśni religijnych
w kościele luterańskim św. Trójcy
w Warszawie. Koncertu wysłuchało
półtora tysięcy gości. „Wykonaniem
pieśni chór formalnie zelektryzował
słuchaczów. Podczas audycji było
tak cicho w świątyni, iż ledwie
posłyszalne pisa wychodziły z całą
wyrazistością” – dokumentowało
czasopismo.Po zakończeniu imprezy
gości zaproszono na kolację. „Przy
głównym stole zasiedli pp. Konstancja
Berzins solistka chóru Łotewskiego;
A. Umgelterówna i Saalówna, które,

(19)

„Skazanie sprawy okradzenia chóru łotewskiego”, „Ilustrowany
Kuryer Codzienny”, nr 248 z 14 września 1930, s. 13

„Goście łotewscy zachwyceni pięknem Tatr”, „Ilustrowany
Kuryer Codzienny”, nr 132 z 20 maja 1930, s. 2

„Złodziej, który w Poznaniu okradł Łotyszów”, „Kurjer
Poznański”, nr 420 z 12 września 1930, s. 6 (wydanie wieczorne)

„Chór łotewski w radjo”, „Rzeczpospolita”, nr 135 z 19 maja
1930, s. 5

(20)

(21)

„Z sali koncertowej”, „Czas”, nr 115 z 21 maja 1930, s. 4

„Pogrzeb Władysława Orkana”, „Kurier Wileński”, nr 113 z 17
maja 1930, s.
(22)
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(23)

(24)

H. Pinkwart, „Ostatni dzień pobytu chóru łotewskiego w Warszawie”, „Głos Ewangelicki”, nr 22 z 1930, s. 3-4
(25)

Płyta chóru Reitersa z kolędą. Zdjęcie archiwalne

niezależnie od koloru politycznego
– z lewicy, z prawicy – a także
niezależnie od miejsca ukazywania
się. Wskazywano na par excellence
europejskość łotewskiego chóru, co
dla polskiego czytelnika widocznie
nie było oczywistością, gdyż skłonny
był kojarzyć Łotwę z państwem
położonym gdzieś na Wschodzie.
„O niedzielnych produkcjach Chóru
Łotewskiego pod dyr. E. Rejtera
niepodobna mówić bez słów
najgorętszego zachwytu. Słusznie
podkreślił przedstawiciel Związku
Mazowieckich Kół Śpiewaczych, że nie
jest to już chór łotewski, a europejski.
Jego znaczenie wybiegło już dawno
poza granice koncertantów. Dobór
świetnych głosów, wielka karność,
zdumiewająca intuicja muzyczna
zespołu, pozwalająca im na
śpiewanie bez dyrygenta („Zamach
światła”), doskonała dykcja, poczucie
wspólnego rytmu – to wszystko cechy
zespalające chór łotewski w jedną
granitową całość. I nic dziwnego, że w
takiem wykonaniu najprostsza pieśń
ludowa łotewska w opracowaniu
Vitolazin, staje się arcydziełem” –
pisał z entuzjazmem socjalistyczny
„Robotnik” (26). Żydowski „Nasz
Przegląd” informował z kolei,
porównując Łotyszy z artystami z
innych regionów Europy ŚrodkowoDobre recenzje prasy
Wschodniej, które polski widz siłą
Łotewski chór wychwalała prasa rzeczy znał przecież lepiej:„takiej
dzięki znajomości języka łotewskiego,
były świetnemi pośredniczkami
między gośćmi a gospodarzami,
tłomacząc natychmiast wszystkie
przemówienia; następnie pp. Teodor
Reiter – dyrektor chóru, Zygmunt
Pomian-Kaczyński – vice prezes
Rady Naczelnej Zjednoczenia
Związków Śpiewaczych; Mjr Dr
Jan Niezgoda – generalny sekretarz
Rady Nacz. p. Antoni Markowski –
Prezes Związku Mazowieckiego Pol.
Stow. Śpiewaczych oraz członkowie
Zarządu Związku – p. Mieczysław
Piorunowski i St. Szkopp, Fr.
Wilkoszewski, wreszcie gospodarz
dnia – niżej podpisany” – relacjonował
H. Pinkwart. Polscy gospodarze
otrzymali od Łotyszy pamiątkowe
albumy o Łotwie. Teodors Reiters
wygłosił przemówienie, w którym
podziękował m.in. Zygmuntowi
Kaczyńskiemu za zbliżenie polskich
i łotewskich środowisk śpiewaczych,
a także udekorował go pierwszą
na terenie Polski honorową
złotą odznaką chóry Reitersa. H.
Pinkwart odczytał przemówienie
po łotewsku, zaś gospodarz „Lutni”
warszawskiej M. Tomaszewski
zadeklamował ułożony przez siebie
wiersz w języku rosyjskim na cześć
gości z Rygi.

H. D., „Z estrady koncertowej”, „Robotnik”, nr 134 z 14 maja
1930, s. 6
(26)

(27)

M. Cent., „Z koncertów”, „Nasz Przegląd”, nr 137 z 17 maja

pełni brzmienia akordowego nie
posiadają nawet świetne chóry
rumuńskie i czeskie. Z drugiej
strony sposób frazowania ostatnich
jest subtelniejszy, a technika śpiewu
poparta większym kunsztem. Chór
Rejtersa włada doskonale „forte”
i „piano”– chwalili dziennikarze
żydowscy. Znaleźli jednak także
pewne minusy w twórczości chóru:
„wymagająca szerszego rozwinięcia
fraza wokalna nie posiada u
nich [Łotyszy – przyp. „Polak
na Łotwie”] jednak tej płynności
„crescenda” i „decrescenda”, jakie
stanowią jeden z najpiękniejszych
najbardziej
przeduchowionych
efektów wokalnych. Nazwiska
autorów pieśni wykonanych przez
chór łotewski mówią niewiele. Są to
przeważnie muzycy, których rozgłos
nie przedostał się poza granice kraju
rodzinnego. Potrafią oni budować
małe formy przyczem wykazują
dużą umiejętność w pisaniu na
głosy. Nastrój większości utworów
zdradza wpływ szkoły rosyjskiej.
Wybitne kwalifikacje artystyczne
wykazał prowadzący chór dyrygent
łotewskiej opery nadwornej – Teodor
Rejters” – napisał „Nasz Przegląd”,
przybliżając swym czytelnikom
nieznaną muzyczną krainę o nazwie
Łotwa (27).
Pozytywnie
o
koncercie
wypowiadała się także rządowa
„Gazeta Polska”. „Ostatni występ
licznej i świetnie prowadzonej
drużyny łotewskiej ponownie
wprawił nas w podziw. Znakomita
kultura
zespołowa,
dawne
zamiłowanie Łotyszów do muzyki
chóralnej, mają w tym zespole
przedstawicieli szczytowych. A
równocześnie kompozycje i układy
chóralne repertuaru, świadczą
o wysokim poziomie łotewskiej
kompozycji chóralnej. Zwłaszcza
mistrzowskie układy pieśni ludowych
są oryginalne – bez egotyzmów”

1930, s. 7
(28)

„Koncerty”, „Gazeta Polska|”, nr 130 z 14 maja 1930, s. 6
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pewien dysonans. „Część chóru
wystąpiła w strojach łotewskich
(kobiety), mężczyźni zaś we frakach,
co było rażącym zestawieniem” –
skarżył się dziennikarz. Podobnie
jak w Krakowie w 1930 roku
koncert wileński zgromadził mało
publiczności, co skwitowano w
gazecie komentarzem „o małem
zainteresowaniu śpiewem” u
wilniuków (33). W samych
superlatywach pisał natomiast o
chórze Reitersa „Kurjer Wileński”
(34).
Dwa lata później chórzyści wystąpili
przed mikrofonem Polskiego
Radia, a także w Konserwatorium
Warszawskim. Uczestniczyli także w
otwarciu wystawy sztuki łotewskiej
w znajdującej się zaraz obok
kościoła luterańskiego „Zachęcie”
(35).

Kościół ewangelicko-augsburski, w którym występował chór Reitersa. Widok z 1906 roku. Domena publiczna

– chwalił dziennik (28). „Oto
muzyka bez wykrzywiań, style bez
dziwactw! Emil Reiter jest artystą z
temperamentem, i z niezawodnem
poczuciem artystycznem, Jego chór
jest instrumentem doskonałym,
na którym gra on oryginalnie i
nieomylnie” – nie mógł się nachwalić
recenzent.
Słabe zainteresowanie kulturą
łotewską
„Ilustrowany Kuryer Codzienny”
także pochwalił występ łotewskich
gości. „Chór łotewski spełnia
zaszczytnie swe posłannictwo: jest
on godnym przedstawicielem nie
tylko kultury swego państwa, lecz i
pieśni samej” – wyrokowała gazeta
(29). „Utwory odśpiewane przez
Chór Łotewski w znacznej liczbie i ro
różnych łotewskich kompozytorów,
utwierdzają przekonanie, że pieśń
chóralna zajmuje w Łotwie szczególnie
ważne miejsce. Najwybitniejsi
kompozytorowie łotewscy, jak
Józef Vitols, jeden z przodowników
muzycznej kultury w Łotwie, Alfred
Kalnińsz, twórca pierwszej opery
łotewskiej „Baninta”, Emil Melngailis,
zasłużony koło opracowania pieśni
ludowych, wyzyskujący świetnie ich

folklorystyczne pierwiastki i inni,
poświęcają z widoczną lubością swe
twórcze pomysły muzyce chóralnej.
Utwory, które dano nam usłyszeć,
przemawiają polotem romantyzmu,
piękną tematyką, skondensowaną
doskonale materją dźwiękową,
unikaniem
brutalniejszych
akcentów, pięknej utrzymaniem
linji melodycznej i pogodnym
kolorytem” – pisał dr Alfred Jendl,
który na łamach „Ilustrowanego
Kuryera Codziennego” dokonywał
recenzji koncertów symfonicznych,
przedstawień
operowych
i
operetkowych (30). Jendl był zresztą
barwną postacią. „Typ renesansowy,
wielostronnie uzdolniony i aktywny
w wielu odległych od siebie
dziedzinach. Jako nieprzeciętny
prawnik o rozległej wiedzy i bogatym
doświadczeniu, osiągnął wysoki
szczebel w hierarchii sądowej. Był
wiceprezesem Sądu Apelacyjnego (...)
Głos Jendla rozbrzmiewał nie tylko w
sali sądowej. Był to bowiem piękny,
dobrze wyszkolony tenor liryczny i
Jendl robił z niego za młodu użytek
jako śpiewak operowy, występując
sporadycznie (na przykład w partii
Rudolfa w „Cyganerii” w czasie

gościny Opery Warszawskiej), pod
pseudonimem Alfred Rawicz. Jako
recenzent muzyczny pisał lekkim,
potoczystym i kwiecistym stylem,
i zdradzał obiektywizm godny
kapłana Temidy, wyrokując bowiem
o artyście, skazanym na publiczne
występy, uwzględniał wszystkie
okoliczności, obciążające jego sukces
i łagodzące jego fiasko” – napisze
po latach Henryk Ritterman-Abir
(31). Takiej osobie przyszło w 1930
roku wyrokować także o występach
łotewskich artystów.
Jendl był jednak dla Łotyszy łaskawy,
za tonie oszczędził krakusów, pisząc
wprost, że wstydzi się za miejscową
publiczność – występy zgromadziły
bowiem niewielu widzów. Małe
zainteresowanie kulturą łotewską
w Polsce jest jak widać nie tylko
bolączką współczesności, dawało
się we znaki także przed wojną,
gdy nasze stosunki kulturalne
były o wiele intensywniejsze.
„Jest
wprost
społecznym
i
narodowym obowiązkiem jawić
się tłumnie na tego rodzaju
muzycznych, reprezentacyjnych
uroczystościach. Tego wymaga
kurtuazja
międzynarodowa,

***

Alfred Jendl, wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie,
recenzent muzyczny «Ilustrowanego Kuryera Codziennego».
Narodowe Archiwum Cyfrowe

poczucie kulturalne i konieczność
zaskarbienia sobie sympatji i
dobrego imienia zagranicą. Nie
powinno brakować przedstawicieli
naszych władz rządowych i
samorządowych, nauki i sztuki, ani
tych co niejednokrotnie tak licznie
gromadzą się na bezwartościowych,
nawet murzyńskich popisach”
– pisał Jendl, surowo oceniając
także krakowskie organizacje
muzyczne. „Najbardziej zaś rażącą
i wytknięcia godną jest bierność
naszych muzycznych organizacyj w
takich wypadkach. Wszak istnieje w
Krakowie znaczna ilość śpiewaczych
zespołów, istnieje niby śpiewaczy
Związek. Obowiązkiem ich było
stawić sięna koncercie gromadnie,

uczcić uroczyście i ugościć koleżeńską,
zagraniczną drużynę. Nie tak to
ongiś bywało!” – narzekał publicysta
„Kuryera”.
Późne lata trzydzieste
Chór Reitersa występował w Polsce
jeszcze w 1934 roku, gdy ponownie
odwiedził
Konserwatorium
Warszawskie, stołeczną parafię
ewangelicko-augsburską (32), a
także Wilno. Recenzenci „Gazety
Wileńskiej” pisali wówczas: „na
podkreślenie zasługują cieniowania,
doprowadzające do pięknej formy…
Głosy w chórze na ogół dobre, lecz
brak w zespole karności i dyscypliny”
– komentowali dziennikarze.
Podczas występu w Teatrze Wielkim
na Pohulance pojawił się także

(29)
Alf. [red] Jen.[dl], „Z Sali koncertowej. Chór łotewski”, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 133 z 21 maja 1930, s. 6

Codziennego” w latach 1918-1939”, Wydawn. Nukowe Akademii
Pedagogiczne, Kraków 2006, s. 163

(32)
Maria Irena Kwiatkowska, „Kościół Ewangelicko-Augsburski”,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 176

Adam Andrzej Bańdo, „Nie tylko krew na pierwszej stronie.
Problematyka kulturalna na łamach „Ilustrowanego Kuriera

Henryk Ritterman-Abir, „Nie od razu Kraków zapomniano”,
Jerozolima 1984, s. 121-122

„Koncert chóru łotewskiego”, „Gazeta Wileńska”, nr 24 z 6
czerwca 1934, s. 3

(30)
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(31)

(33)

(34)

Chór Reitersa istniał aż do lat
czterdziestych,
koniec
jego
funkcjonowaniu położyła II
wojna światowa, czas przykrył
przedwojenne historie mgłą
niepamięci, a nazwiska „Teodors
Reiters” nie ma nawet w żadnej
polskiej encyklopedii, choć jest
choćby w starej czechosłowackiej.
O Reitersie wspomina dziś w
sieci jedynie łotewska i rosyjska
wersja Wikipedii, a także mniejsze
artykuły. Trochę więcej napisano
o nim w łotewskiej literaturze
drukowanej, ale niestety nie w
polskiej. Publikując ten artykuł
w „Polaku na Łotwie” chcemy
dołożyć cegiełkę do tego, by o
Reitersie i przedwojennych polskołotewskich związkach chórzystów
pamiętali także Polacy z Łotwy. Bo
to również chór, który obok hymnu
łotewskiego śpiewał w Warszawie
„Jeszcze Polska nie zginęła”.
Tomasz Otocki

„Z muzyki”, „Kurjer Wileński”, nr 151 z 6 czerwca 1934, s. 6

„Łotewski chór wystąpi w stolicy”, „Polska Zbrojna”, nr 84 z 25
marca 1936, s. 6
(35)
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POLSKIE SZKOŁY NA ŁOTWIE
ZABIERAJĄ SIĘ DO PRACY

Dzień 1 września jest świętem wszystkich,
bo przecież każdy z nas chodził do szkoły i spędził w
szkolnej ławce wiele lat. Jednak święto to jest szczególnie
radosne dla przedstawicieli mniejszości narodowych,
które mają własne szkoły pozwalające na kształcenie
dzieci i młodzieży w ojczystym języku. Polacy na Łotwie
mogą korzystać z pięciu prężnie działających placówek
edukacyjnych tego typu.
Największą z nich jest Gimnazjum Polskie im.
Stefana Batorego w Rezekne, do którego uczęszcza
ponad 500 dzieci i którym od 1993 r. kieruje Walentyna
Szydłowska. W Daugavpils działa Gimnazjum Polskie
im. Józefa Piłsudskiego na czele z Haliną Smulko oraz
jedyne autonomiczne Polskie Przedszkole „Gwiazdka”,
którym kieruje Anżela Dubowska. W stolicy pod wodzą
sprawdzonego już dyrektora Krzysztofa Szyrszenia
funkcjonuje Polska Szkoła Średnia im. Ity Kozakiewicz,
a w Krasławiu – Polska Szkoła Podstawowa z
niestrudzoną panią dyrektor Czesławą Kozłowską.
We wszystkich placówkach odbyły się uroczyste
akademie, w których uczestniczyli uczniowie, rodzice,
grono pedagogiczne wraz z nowymi nauczycielami z
Kraju, a także przedstawiciele Ambasady RP na Łotwie
oraz miejscowych samorządów.

NARODOWE CZYTANIE „WESELA”
WYSPIAŃSKIEGO NA ŁOTWIE

Siwaszowej „Lato – jak życie”.
Na wstępie tancerze z zespołu „Kukułeczka”
dynamiczną improwizacją wprowadzili licznie
przybyłych na wystawę gości w atmosferę ekspozycji –
stworzyli ciepły klimat, którego tak bardzo brakowało
wszystkim tego lata na Łotwie.
Autorka zdjęć Julia Siwaszowa urodziła się 4
lutego 1982r. w Dyneburgu. Tutaj minęło jej beztroskie
dzieciństwo oraz cudowne lata studiów na Wydziale
Filologii Polskiej Uniwersytetu Daugavpilskiego.
Zawsze uprawiała sztukę fotografowania, lecz bardziej
profesjonalnie zajęła się nią po urodzeniu drugiego
dziecka. Według autorki to właśnie młodszy syn jest jej
głównym inspiratorem.
Julia ukończyła kursy zawodowe dla fotografów
i nie wyobraża życia bez aparatu. Uwielbia robić zdjęcia
dzieci, pogrążając się razem z nimi w jasny, poruszający,
radosny i pełen szczerych emocji świat.
Jesienna wystawa to zbiór zdjęć z minionego
lata. Każde ujęcie to mała historia, opowiadająca o
wyjątkowym, wielonarodowym charakterze regionu,
malowniczej przyrodzie oraz niepowtarzalnych
osobach Łatgalii.

PIERWSZA JESIENNA WYSTAWA
W CENTRUM KULTURY POLSKIEJ

POLACY W REZEKNE –
RETROSPEKTYWA

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest
przez Prezydenta RP od 2012 roku i za każdym razem
Polacy oraz inni chętni w różnych zakątkach świata
czytają klasyczne lektury polskie. W minionych latach
zmierzyliśmy się już z dziełami Adama Mickiewicza,
Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza oraz
Bolesława Prusa. W tegoroczną akcję Narodowego
Czytania włączyli się również Polacy z Łotwy – 2 września
czytaliśmy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
„Wesele” jest najsłynniejszym utworem
tego wybitnego autora. Dramat powstał na kanwie
autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga
Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z
podkrakowskich Bronowic. Jego prapremiera odbyła
się 16 marca 1901 r. w Teatrze Miejskim w Krakowie. W
tym samym roku utwór został również opublikowany
drukiem. Dotychczas „Wesele” przetłumaczono na
ponad 10 języków. Po polsku ukazało się ponad 120
jego wydań.
Za sprawą dramatu Stanisława Wyspiańskiego
miłośnicy literatury polskiej znaleźli się w
podkrakowskich Bronowicach i poczuli atmosferę
tamtych wydarzeń. Czytaniu towarzyszyły dyskusje
na temat aktualności tekstu w czasach dzisiejszych.
Okazało się, że wybór Prezydenta RP tego właśnie
dzieła jest ze wszech miar trafny, a treści tam poruszane
- nadal aktualne.

Pierwsza rozpoczynająca po wakacyjnej
przerwie sezon twórczy wystawa przeniosła miłośników
sztuki z powrotem w okres letni. W galerii Centrum
Kultury Polskiej 7 września odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Julii
26 •
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W Rezekne nieustannie działa jeden z
najaktywniejszych oddziałów Związku Polaków na
Łotwie. Jego członkowie są prawdziwymi Polakami
i patriotami Łotwy, ze swych rodzin wynieśli wiarę i
honor. Starsze pokolenia Polaków starają się przekazać
•
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dzieciom i młodzieży swoją postawę, a także opowiadać
o minionych wydarzeniach. Właśnie integracji
pokoleniowej poświęcona była impreza „Polacy w
Rezekne”, która odbyła się 12 września w Łatgalskim
Muzeum Historii i Sztuki.
Dorośli Polacy snuli wspomnienia o czasach
przed Trzecią Atmodą czyli przebudzeniem, kiedy po
polsku mówiło się półgłosem, w dodatku tylko w domu
i w kościele, do którego chodziło się potajemnie, drżąc
ze strachu przed sąsiadami i wszystkimi postronnymi
ludźmi. Bardziej radosne wspomnienia dotyczyły 1993
r., kiedy po 53 latach wznowiono działalność polskiej
szkoły podstawowej. Dzisiaj jest ona największą polską
placówką edukacyjną na Łotwie – uczęszcza do niej 565
uczniów nauczanych przez 49 nauczycieli.
Imprezę uświetniły wstępy artystyczne grupy
pięcio- i sześciolatków oraz opracowanie historyczne
uczniów klas licealnych. Artysta Leonards Wincewicz
wręczył wszystkim uczestnikom własnoręcznie
wykonane pamiątkowe ceramiczne medale oraz
zaprezentował kolekcję znaczków pocztowych początku
XIX wieku, która należała do jego babci Polki.

DYKTANDO POLSKIE NA ŁOTWIE
POD ZNAKIEM „WESELA”
WYSPIAŃSKIEGO

W ramach cyklicznej imprezy organizowanej
przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” w Białymstoku 23 września młodzież i dorośli
Polacy z całej Łotwy po raz ósmy zmagali się z polską
ortografią. Dyktando polskie na Łotwie już drugi rok
z rzędu odbyło się w Dyneburgu, lecz przybyli na
nie miłośnicy języka polskiego również z Rezekne,
Krasławia i Rygi. Ogromna sala Gimnazjum Polskiego
im. Józefa Piłsudskiego była gęsto zastawiona stołami;
na twarzach uczestników malowała się determinacja i
wiara we własne umiejętności.
Treść tegorocznego dyktanda dotyczyła
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akcji Narodowe Czytanie i „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego. Najwięcej trudności miłośnikom
języka polskiego bez wątpienia sprawiły zasady pisowni
wielkich i małych liter oraz łączna i rozdzielna pisownia
wyrazów dobrze znanych np. po raz, niekiedy lub
wszech czasów.
Białostocka ekipa i miejscowi nauczyciele języka
polskiego sprawdzili ponad 120 prac, podczas gdy
uczestnicy przedsięwzięcia zjedli smaczny obiad i
nasycili się kulturą polską na koncercie zorganizowanym
przez młodzież.
Komisja przyznała dziesięć równorzędnych
wyróżnień, które otrzymali Polacy w wieku od 13 do
83 lat: Anna Gołubiewa, Bożena Rakicka, Amanda
Bidzane, Krystyna Kunicka, Gertruda Chrzczanowicz,
Marek Kondratjuk, Samanta Rutka, Olga Szerszniowa,
Anastazja Kolinina oraz prezes ZPŁ Ryszard
Stankiewicz. Wyróżnionym osobom wręczono dyplomy
i książki. Przyznano trzy tytuły wicemistrzów: trzecim
wicemistrzem została Inesa Żuromska, drugim – Ilona
Bidzane, a pierwszym – Stanisław Januszkiewicz, który
kilka lat temu został również zwycięzcą. Grand Prix i
tytuł Mistrza Ortografii Polskiej na Łotwie zdobyła
tegoroczna absolwentka dyneburskiego Gimnazjum
Polskiego Ilona Kisielewska.
Mistrzowie ortografii dostali nagrody pieniężne
i rzeczowe ufundowane przez stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” oraz Ambasadę RP na Łotwie. Nikt
nie napisał bezbłędnie, ale funkcja takiego dyktanda
to również zwrócenie uwagi na obszary języka dotąd
jeszcze przez uczestników niezgłębione.

PIERWSZE
„OKTOBERFEST DAUGAVPILS”

Dyneburg jest największym tyglem tradycyjnych
kultur na Łotwie dlatego bardzo często odbywają się w
mieście imprezy wielokulturowe. W tym roku po raz
pierwszy zorganizowano „Oktoberfest Daugavpils”, a
jednym z głównych motywów festiwalu była twórczość
mniejszości narodowych.
W organizację przedsięwzięcia zaangażowało
się stowarzyszenie „ERFOLG”, Twierdza Dyneburg,
Asocjacja Stowarzyszeń Narodowych Łatgalii oraz
stowarzyszenie „Latgales novadpētnieki”. Impreza
składała się z czterech części: II Festiwalu Kultur
Narodowych w Dyneburgu, I Festiwalu Piwa, Festiwalu
Walk Wschodnich oraz Festiwalu Rekonstrukcji
Historycznej. 23 września w podwórzu Centrum Sztuki
im. Marka Rotko zaczęła się barwna i różnorodna
zabawa. Na wstępie scenę zajęły miejskie zespoły
dziecięce, a następnie zaprezentowały się zespoły
mniejszości narodowych: Białorusini, Rosjanie, Tatarzy,
Żydzi, Ukraińcy, Litwini oraz Polacy. Kilka pięknych
narodowych piosenek zaśpiewał chór „Promień”.
Wszyscy chętni mogli zwiedzić Twierdzę
Dyneburg, bo organizatorzy oferowali bezpłatne
wycieczki w języku rosyjskim oraz łotewskim. W
kilku namiotach organizacje mniejszości narodowych
prowadziły ciekawe warsztaty, dotyczące m.in.
śpiewu, rzucania dzidy czy tworzenia oberegów, czyli
słowiańskich lalek ochronnych.
Impreza nie tylko zapewniła doskonałą
rozrywkę i możliwość rodzinnego spędzenia czasu, lecz
także przyczyniła się integracji mieszkańców naszego
miasta.

TURNIEJ NOVUSOWY
IM. HENRYKA TARWIDA

W połowie września sekcja sportowa
Dyneburskiego Oddziału „Promień” Związku Polaków
na Łotwie, którą kieruje Aleksander Rakowski
zorganizowała VI Turniej Novusowy im. Henryka
Tarwida. Zasłużony dyneburski działacz sportowy
odszedł już sześć lat temu, ale tradycje novusowe są
wciąż pielęgnowane przez wielu miłośników ‘bilardu
morskiego’.
W szóstej edycji do rywalizacji przystąpiło 29
zawodników z Rzeżycy, Jakubowa oraz Dyneburga.
Zacięta walka trwała kilka godzin, ale w końcu
wszystkie miejsca na piedestale zdobyli członkowie
Novusowej Sekcji Sportowej „Promień”: pierwsze
miejsce – Witaliusz Nasyr, drugie miejsce – Jan Mełder
i trzecie ubiegłoroczny zwycięzca Raimond Putan. W
ten sosób wszystkie puchary zostały w Dyneburgu.

KALEJDOSKOP
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POSIŃSKI FESTIWAL
KULTURY POLSKIEJ
Z HISTORYCZNYM AKCENTEM
TABLICA F.OSSENDOWSKIEGO

MSZA ŚWIĘTA W POSINIU

KWARTET „DOLCES PUERIS”

CELEBRUJE BISKUP J.BULIS

KONSUL WOJCIECH KRAJ

Festiwal Kultury Polskiej w Posiniu co roku jest
okazją do nasycenia się kultura polską i miłego spędzenia
czasu wśród swoich. Tradycyjnie pierwszym punktem
programu była msza św. w zabytkowym Kościele św.
Dominika celebrowana w języku polskim przez biskupa
diecezji rzeżycko-agłońskiej Janisa Bulisa wraz z
miejscowymi księżmi. Zbudowany przez dominikanów
w 1761 r. kościół pozostaje jednym najpiękniejszych
obiektów sakralnych na terenie Łatgalii. Uczestnicy
festiwalu wysłuchali kazania i modlili się, dziękując za
to, że po raz kolejny mogli spotkać się w Posiniu.
Część artystyczna tym razem odbyła się w
Lucynie, gdzie w Domu Kultury zebrali się polscy
śpiewacy, chórzyści oraz zespoły z całej Łotwy.
Festiwal otworzył prezes Związku Polaków na Łotwie
Ryszard Stankiewicz, a swoją obecnością zaszczycili go
wiceburmistrz Lucyna Eugenia Kuszcza oraz kierownik
Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze radcaminister Wojciech Kraj, który przy okazji wręczył Karty
Polaka. Przybyła również pani Wanda Krukowska, która
jest jedną z pomysłodawczyń tego przedsięwzięcia.
Podczas koncertu wystąpił chór „Polonez” z Rygi pod
kierownictwem Andrzeja Dańskiego, duet Dagmara
Malzuba i Maria Legeza, zespół wokalny „Kropelki”
z krasławskiej Polskiej Szkoły Podstawowej, zespół
„Stokrotki” z Jełgawy pod kierownictwem Edyty
Bergmane, zespół z Jakubowa, „Strumień” z Krasławia
oraz chóry „Promień” z Dyneburga, tym razem pod
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kierownictwem Marii Jurkowej oraz „Jutrzenka” z
Rezekne pod kierownictwem Ireny Iwanowej.
Gorącymi brawami widzowie witali zespół
„Dolces Pueris” z Częstochowy, który już nie pierwszy
raz przyjeżdża z występami na Łotwę. Męski kwartet
wokalny został założony w 2006 r. Jego kierownikiem
artystycznym jest Jarosław Łyczba, obok którego
wystąpili Zbigniew Rogoziński, Tadeusz Dudek i Marek
Wojtal. Artyści wykonują muzykę sakralną, ludową,
ale także współczesne lekkie utwory rozrywkowe
i kompozycje retro wielu znanych i lubianych
kompozytorów krajowych i zagranicznych. Tym razem
zaprezentowali popularne piosenki z lat trzydziestych.
W finale koncertu wszystkie zespoły zaśpiewały
„Rotę”, natomiast częstochowski męski kwartet a capella
wykonał „Bogurodzicę” – pierwszy średniowieczny
hymn polski.
Ważnym elementem festiwalu było odsłonięcie
w Lucynie kamienia z tablicą pamiątkową poświęconą
Ferdynandowi Ossendowskiemu – polskiemu pisarzowi,
dziennikarzowi, podróżnikowi, antykomuniście i
nauczycielowi akademickiemu, który urodził się w tym
mieście w 1876 r. Tablica powstała z inicjatywy prezesa
oddziału Związku Polaków na Łotwie w Rzeżycy
Bernadety Geikiny-Tolstovej, a sfinansowana została
przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze
środków Senatu RP.

CHÓR „POLONEZ”

ZESPÓŁ „KROPELKI”

KWIATY DLA WANDY KRUKOWSKIEJ

WYŚWIĘCENIE TABLICY

ZESPÓŁ „RODACY”

CHÓR „PROMIEŃ”

ZESPÓŁ „STRUMIEŃ”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH
SPRAWOWANIA OPIEKI SENATU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

