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Łotewscy Polacy świętują 
Niepodległość Polski i Łotwy

w Dyneburgu



nie tylko organizacyjnego, ale 
mentalnego mówił w listopadzie 
na III Forum Mediów Polonijnych 
Tadeusz Adam Pilat, Prezydent 
Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych. Ita chciała, żebyśmy 
zadali sobie pytanie - czy będą tylko 
rzadkie spotkania, czy będą to tylko 
wzajemne wyrazy sympatii, czy 
może coś więcej? Chyba powinno 
być coś więcej. Na wspomnianym 
już Forum w Sztokholmie, 
kolejnej jego edycji w Pułtusku 
w roku 2016, wszyscy uczestnicy 
zgłosili chęć tworzenia wspólnych 
projektów, by wzmocnić polonijne 
media. Możemy zacząć od 
mediów. Na skalę Europy jest to 
niewątpliwie pracochłonne, ale 
nie jest niemożliwe, szczególnie 
przy wykorzystaniu funduszy 
unijnych. Myślę, że również 
Polska powinna zwrócić większą 
uwagę na wspieranie inicjatyw 
międzypaństwowych.

Od pewnego czasu 
współpracę zaczęły nasze 
Uniwersytety Trzeciego Wieku, ale 
ta wspaniała inicjatywa obejmuje 
w tej chwili bardzo małą liczbę 
osób. O jej rozpowszechnianie 
powinniśmy zadbać sami. Tak 
samo jak o rozwój współpracy 
wśród młodzieży - i nie chodzi 
mi tylko o parafiady, festiwale 
czy przedsięwzięcia kulturalne. 
Przecież nasza młodzież jest 
unikalna. Może porozumieć się 
co najmniej w trzech językach, 
a przeważnie nawet w czterech. 
Naszym obowiązkiem jest 
wykorzystać ten atut.  

Ita Kozakiewicz 
akcentowała, że odrodzenie 
polskości i odrodzenie pozytywnego 
nacjonalizmu łotewskiego 
odbywało się jednocześnie. 
Uważam, że ani Polacy na 

Łotwie, ani Łotysze nie powinni 
o tym zapominać. Tylko przez 
wspieranie dążenia do utrzymania 
tożsamości narodowej możemy 
się zbliżyć, tylko skupiając się na 
wspólnych dążeniach, przyjmując 
w tym samym czasie nasze różnice, 
tak naprawdę możemy prowadzić 
wspólny żywot. Musimy się 
zastanowić nad swoją rolą w 
państwie. Kim chcemy być? Czy 
chcemy być tylko mniejszością 
etniczną, separującą się od 
państwa, w którym mieszkamy, 
czy Polakami utożsamiającymi się 
z Łotwą? Bo przecież Łotwa jest 
częścią naszej tożsamości, chcemy 
tego czy nie. Jeżeli  życzymy sobie, 
żeby nas traktowano poważnie, 
nie możemy poprzestać tylko na 
kształtowaniu polskiej kultury, 
musimy zaangażować się również 
w ulepszanie ogólnych warunków 
egzystencji w naszym państwie.

Zdaję sobie sprawę, że zbyt 
wiele razy wystąpiło tutaj słowo 
powinniśmy, lecz jeżeli chcemy 
utrzymać i co więcej rozwijać 
polskość na terenach byłych 
Inflant Polskich, POWINNIŚMY 
naprawdę zaangażować się w 
poszukiwanie nowych form 
działalności, środków finansowych 
i nawiązywać współpracę z innymi 
organizacjami pozarządowymi 
na Łotwie, w Polsce i w innych 
krajach świata.

W ciągu ponad 
ćwierćwiecza od śmierci Ity 
Kozakiewicz osiągnęliśmy 
dużo, ale nie możemy spocząć 
na laurach, bo w dynamicznie 
rozwijającym się świecie wkrótce 
może zabraknąć dla nas miejsca. 
Przytoczę tu słowa wybitnego 
łotewskiego pisarza Rainisa – 
Istnieć będzie ten, kto się zmieni.

Rok 2015 był 
rokiem Ity Kozakiewicz, 
która pozostaje jedyną (sic!) 
znaczącą i powszechnie znaną 
polską działaczką w dziejach 
niepodległej Łotwy. W tym 
numerze postanowiliśmy 
opublikować przemówienie 
naszej wybitnej rodaczki, które 
wygłosiła 28 października 1990 
roku na posiedzeniu plenarnym 
Konferencji „Kraj – Emigracja” 
w Rzymie.

Teraz, po 26 latach, 
możemy przyjrzeć się naszym 
osiągnięciom, których tak 
pragnęła Ita Kozakiewicz. 
Możemy i musimy również 
ocenić i podsumować sprawy 
jeszcze nierozstrzygnięte, 
zaniedbane lub całkiem 
nieruszone.

Na pewno udało się 
zrealizować główne cele, jak 
to określiła Ita, na poziomie 
przyziemnym. Stworzyliśmy 
Związek Polaków na Łotwie, 
który ponad ćwierć wieku 
jednoczy łotewskich Polaków. 
Lecz od dłuższego czasu nurtuje 
mnie pytanie, ile tak naprawdę 
mamy oddziałów? Czy oddział 
może składać się z jednej osoby? 
Czy ZPŁ naprawdę nas jednoczy? 
Na różnych poziomach 
organizacji państwowej często 
pytają, ile mamy członków 
w ZPŁ, ile oddziałów. To jest 
trudne pytanie, na które musimy 
odpowiedzieć. Przynajmniej 
sobie.

Kolejnym elementem 
poziomu przyziemnego są 
placówki edukacyjne. W 
porównaniu do innych 
mniejszości narodowych mamy 
wiele – dwa gimnazja, jedną 
szkołę średnią, jedną szkołę 
podstawową i nawet przedszkole. 
Lecz pomijamy milczeniem 
utratę szkoły Jekabpils, walczymy 
o utrzymanie małej szkoły 
podstawowej w Krasławiu. 
Czasami odnoszę wrażenie, 
że łotewscy Polacy uważają, iż 

jakiś problem sam się rozwiąże, 
jeżeli o nim nie wspominać. 
Otóż, nie. Musimy rozmawiać 
o problemach, bo dotykają 
przecież tego, co dla przetrwania 
elementu polskiego na Łotwie 
jest niezbędne – o szkolnictwie.

Bardzo ważną 
płaszczyzną poziomu 
przyziemnego jest kultura. 
Życie kulturalne Polaków jest 
bardzo bogate. Szczególnie w 
Dyneburgu, gdzie mamy Dom 
Polski (jedyną własność ZPŁ) i 
Centrum Kultury Polskiej, które 
jest placówką finansowaną przez 
Urząd Miasta. W większości 
Oddziałów ZPŁ prężnie 
działają zespoły czy chóry. Tym 
niemniej brakuje nam kultury 
nowoczesnej. Być może właśnie 
dla tego w Związku jest tak mało 
młodzieży. Oczywiście, podstawą 
działalności jest folklor i kultura 
tradycyjna, ale powinniśmy 
poszerzać swą działalność, 
oferować kulturę współczesną. 
Myślę, że tego oczekuje od nas 
również Polska, byśmy byli 
ambasadorami nie tylko kultury 
tradycyjnej, ale odzwierciedlali 
aktualny stan rzeczy.

W dziedzinie mediów 
powinniśmy umożliwić 
wszystkim łotewskim 
Polakom kontakt z językiem 
ogólnopolskim poprzez 
telewizję, radio oraz strony 
internetowe. W tej chwili 
nasza młodzież raczej wybiera 
rosyjskie czy łotewskie media, 
słucha rosyjskiej czy łotewskiej 
muzyki, bo jest nowoczesna… 
Zapewnienie na Łotwie dostępu 
do mediów w języku polskim jest 
bardzo poważnym wezwaniem, 
którego powinniśmy się podjąć. 

Jednym z 
niedostatecznie zrealizowanych 
życzeń Ity jest bardziej ścisła 
współpraca między polonią 
w różnych krajach. Po 26 
latach nadal jesteśmy my ze 
Wschodu i oni z Zachodu. 
O zniesieniu tego podziału 
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(Referat ogłoszony 28 października 1990 r. na posiedzeniu plenarnym Konferencji „Kraj – Emigracja” 
w Rzymie; przedruk według tekstu opublikowanego w Magazynie Wileńskim Nr 22, 1990 r. str.3.–4.)

i nauki, szkolnictwa, ekonomiki 
nawet. Ale uważam, że nie możemy 
pominąć tu milczeniem problemu 
jakże ważnego dla nas, Polaków, 
mieszkających za wschodnią granicą 
Polski. Mianowicie problemu 
politycznego, bo powinniśmy 
spojrzeć na nasze działania w 
nieco szerszym kontekście – w 
jakich warunkach przyszło nam 
teraz tworzyć na nowo organizacje 
polskie. Jest to kontekst polityczny, 
bynajmniej nie prosty. Przecież 
to, co robimy, jest małą częścią 
polityki zagranicznej Polski. Swoją 
drogą to, co robimy, może jak 
najbardziej rzutować na losy polityki 
zagranicznej Rzeczypospolitej. Mam 
tu na myśli politykę zagraniczną 
najbliższą – kontakty z państwami 
sąsiadującymi bezpośrednio z Polską, 
co nie jest mało ważne w dobie, kiedy 
się przesuwają akcenty polityczne w 
Europie, kiedy się tworzy nowy ład 
europejski.

Powinniśmy zdać sobie 
sprawę z tego, że polskość odradza 
się i to się odradza w eksplozji na 
terenach, gdzie po dziesięcioleciach 
wypaczonej polityki narodowej 
budzi się również nacjonalizm tych 
narodów, wśród których przyszło 
nam żyć. Nie używam tu słowa 
nacjonalizm w sensie pejoratywnym. 
Jest to pewien normalny, zdrowy 
proces. Nie zapominajmy, że działamy 
na terenach, gdzie wciąż są żywe 
pewne fobie, pewne uwarunkowania 
historyczne, sprawcze repolonizacji. 
I właśnie my, którzy mamy bogatsze 
doświadczenie w działalności 
społecznej, tym bardziej politycznej, 
ponieważ właśnie z powodu naszych 
powiązań polskich, katolickich, 
staliśmy bardzo daleko od polityki 
rządowej, od oficjozów, powinniśmy 
nasze działania zrównoważyć z 
polityką kraju, w którym żyjemy. 
I tu może, ponieważ nie chcę już 
powtarzać tych naszych dezyderatów, 

jeszcze bardzo serdeczny nasz 
dezyderat dotyczący – moim zdaniem 
– sprawy generalnej. Czy będziemy, 
my diaspora polska na Wschodzie, 
tylko obiektem polityki zagranicznej 
Polski, małej cząstki owej polityki, 
czy będziemy współtwórcami tej 
części polityki, która bezpośrednio 
diaspory polskiej dotyczy, w tym 
również na Wschodzie. I dlatego 
jeżeli chcemy ułożyć w przyszłości 
kontakty z państwami ściśle z 
Polską sąsiadującymi, a świadomie 
używam tu słowa państwami, 
ponieważ powinniśmy uwzględnić 
silne tendencje ośrodkowe, które 
mają miejsce w republikach 
Związku Radzieckiego, mówimy 
przecież już o państwach bałtyckich, 
powinniśmy więc uszanować tę 
nową sytuację, w której działamy, 
my Związek Polaków na Litwie, na 
Łotwie i Stowarzyszenie w Estonii. 
Nie możemy dbać tylko o nasze 
partykularne interesy w tych krajach. 
Zależy nam na tym, żebyśmy mogli 
opiniować posunięcia polskiego 
MSZ, abyśmy mogli wspólnie 
sytuację modelować, wspólnie 
tworzyć ku obopólnej korzyści, 
ku korzyści diaspory polskiej i ku 
korzyści Rzeczypospolitej. 

I jeszcze raz pytanie: czy 
mamy bardzo ofiarnie dbać o nasze 
interesy polskie w poszczególnych 
związkach, nasze bardzo trudne 
interesy polskie, czy mamy kierować 
się tylko racjami własnymi albo 
może powinniśmy się zastanowić 
nad tym jak ściśle współpracować 
z Parlamentem Polskim, z MSZ. 
Iść drogą trudniejszą, znacznie 
trudniejszą, bardziej ambitną, ale 
naszym zdaniem jedynie słuszną, 
aby pogodzić kilka racji: zasady 
lojalności wobec kraju zamieszkania, 
z drugiej strony nie rezygnować z 
naszych interesów polskości i żeby 
pogodzić to z polską racją stanu.

 Jeżeli używamy 
nieraz hasła „jeden Bóg, jedna wiara, 
jeden naród, jedna Ojczyzna”, to 
życzę bardzo serdecznie wszystkim 
zebranym na tej sali, żeby to hasło 
nie zostało tylko hasłem.

Szanowni Państwo, drodzy, 
kochani Rodacy!

Przede wszystkim chcę 
zaznaczyć, iż wypowiedź moja 
właściwie referatem nie będzie. 
Będzie dużym pytaniem. Pierwsze 
pytanie, które sobie zadaję, czy 
słusznie obraliśmy hasło konferencji.

Ja na własny użytek mówię 
sobie: „Kraj i Polacy na świecie”, 
ponieważ mam tu zaszczyt 
reprezentować tę część diaspory 
polskiej, której nie można bynajmniej 
nazwać emigracją. Są to ci Polacy, 
o których mówi się słusznie, że 
oni nigdy nie przekraczali granicy 
polskiej. To granica ich przekroczyła. 
Są to Polacy, którzy wbrew własnej 
woli znaleźli się poza granicami 
własnego kraju. Polacy, znaczna 
część których wbrew własnej woli po 
wrześniu 1939 r. została pozbawiona 
obywatelstwa polskiego. Są to Polacy, 
którzy wbrew własnej woli znaleźli 
się jeszcze dalej, gdzieś na Syberii, w 
Kazachstanie. Jest to ta część Polaków, 
o których oficjalne a niewesołe 
statystyki twierdzą, że mniej niż 40% 
uważa język polski za ojczysty. Są to 
Polacy, którzy przez dziesięciolecia, 
przez bolesne dla nas dziesięciolecia 
byli ofiarami przestępczej 
polityki narodowościowej reżimu 
komunistycznego, ale myśląc o 
owych 60%, o tych ludziach, dla 
których język polski nie jest językiem 
ojczystym, myślę nieraz: usta 
milczą, dusza śpiewa. Bo symbolem 
owych 60% jest dla mnie pewna 
kobieta, która szukając kontaktu ze 
Związkiem Polaków mówi, prosi 
ze łzami w oczach: Zapisano nas 
Ukraińcami, mnie i moją rodzinę, 

ale my jesteśmy Polacy. Moje dzieci 
już nie mówią po polsku, mówią 
po rosyjsku, ale niech pani zrobi 
cokolwiek, żeby one mówiły po 
polsku”. Toteż robimy, robimy w 
miarę naszych sił i możliwości.

Robimy na terenach Polsce 
najbliższych – na Litwie, na Białorusi, 
na Ukrainie oraz tych dalszych: w 
Federacji Rosyjskiej, w Moskwie, w 
Leningradzie, w Kazachstanie, na 
Syberii, w Estonii, wszędzie tam, 
gdzie za wschodnią granicą polską 
mieszkają Polacy.

Jest eksplozja polskości po 
dziesięcioleciach, więc powinniśmy 
pracować na kilku poziomach. Na 
tym prostym, przyziemnym, ale 
jakże ważnym – nad tworzeniem 
po dziesięcioleciach struktur 
organizacyjnych, nad tworzeniem, 
odradzaniem szkolnictwa polskiego, 
nad odradzaniem kultury polskiej. 

Powinniśmy pracować 
również na poziomie poniekąd 
teoretycznym, żeby rozważyć, jakie 
drogi wybierze rozwój polskości na 
terenach przyległych do Polski. W 
miarę naszych skromnych na razie 
możliwości tworzymy podstawę 
ustawodawczą, która byłaby 
gwarantem rozwoju autonomii 
kulturalnej Polaków, rozwoju 
polskości na terenach wschodnich.

Ostatnie lata są dla nas 
okresem zadośćuczynienia. 
Zadośćuczyniono nam tym, że 
problem Polaków mieszkających za 
granicą wschodnią już nie jest więcej 
tabu dla Kraju. Zadośćuczyniono 
tym, że o tych problemach mówi 
się nareszcie, mówi w Polsce już nie 
tylko w rodzinach podczas nocnych 

Polaków rozmów, że mówi się o 
naszych problemach w Rządzie 
Polskim. Zadośćuczyniono tym, 
że współpracuje nam się i dobrze 
pracuje ze „Wspólnotą Polską”, że 
uwzględniała nasze dezyderaty – te 
przyziemne, na których nam tak 
bardzo zależy. Zadośćuczyniono 
wreszcie tym, że przed rokiem doszło 
do pierwszego spotkania nas, zza 
żelaznej kurtyny, z tą częścią narodu 
polskiego, która żyje na Zachodzie.

Podaliśmy sobie nareszcie 
ręce – my ze Wschodu i my z 
Zachodu. Zadajemy sobie pytanie, 
czy będą tylko rzadkie spotkania, 
czy będą to tylko wzajemne wyrazy 
sympatii, czy może coś więcej?

Jeżeli mówimy o haśle „jeden 
naród”, to uważam, że podczas naszej 
konferencji rzymskiej powinniśmy 
omówić formy współpracy. 
Współpracy bardziej ścisłej. Nie 
tylko od konferencji do konferencji.

Istnieje Rada Koordynacyjna 
Polonii Wolnego Świata, ponieważ 
do świata, który można by było 
nazwać wolnym, nie należeliśmy, 
więc oczywiście koordynować 
nasze działania z rodakami z 
Zachodu dotychczas nie mogliśmy. 
Utworzyliśmy natomiast stosunkowo 
niedawno Radę Koordynacyjną 
Polaków ze Wschodu. I myślę, 
że już w podkomisjach będziemy 
musieli porozmawiać o tym, jak 
połączyć nasze wspólne wysiłki, jak 
wytworzyć struktury organizacyjne. 
Muszę powiedzieć, że my jesteśmy za 
strukturami ściślejszymi.

Jeszcze jedno pytanie: 
mówiliśmy o współpracy kulturalnej, 
o współpracy w dziedzinie oświaty 

KRAJ I POLACY 
NA ŚWIECIE

ITA KOZAKIEWICZ  
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 Jednym z nieodzownych elementów 
kultywowania polskości są spotkania rodaków, których 
łączy wspólna pasja. Na Łotwie wielu Polaków śpiewa 
polskie piosenki, mamy również kilka wspaniałych 
zespołów i chórów. Jesienią uczestnicy chórów 
„Promień” z Daugavpils oraz „Jutrzenka” z Rezekne 
wyruszyli do Kraju na  V Zjazd Chórów Polonijnych.
  Wraz ze swymi wspaniałymi dyrygentkami, 
Reginą Krukowską i Ireną Iwanową, chórzyści 
uczestniczyli w imprezie, na którą przyjechały chóry 
polonijne z całego świata. Organizatorzy tego ważnego 
wydarzenia, Fundacja „Ave Patria”, poświęcili Zjazd 
rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego. 
 Trzydniowa integracja zaczęła się 30 września od 
warsztatów w kościele p.w. Matki Bożego Miłosierdzia 
na warszawskich Stegnach.Uczestnicy zostali podzieleni 
na cztery grupy (według skali głosu: soprany, alty, 
basy, tenory), w których odbywali  najpierw ćwiczenia 
wstępne i doskonalili technikę śpiewania, a potem 
uczyli się kilkunastu utworów. To wszystko pod 
kierownictwem fachowców – wybitnych dyrygentów, 
znających się na tajnikach zespołowego śpiewania. 
 Nieco później w tym samym kościele chóry 
uczestniczyły w oprawie mszy św., natomiast po 
nabożeństwie odbył się koncert pt. „Dotyk miłości”, 
poświęcony Janowi Pawłowi II, w wykonaniu 
chóru „Quo Vadis” i towarzyszącego mu zespołu 
instrumentalnego „Camerata” z Ontario (Kanada), 
pod kierownictwem dyrygenta Krzysztofa Jędrysika. 
Słuchacze byli zauroczeni całością występu artystów, 
a szczególnie solistkami: sopranistką operową Kingą 
Mitrowską, odznaczają się przepiękną barwą głosu 
Karoliną Podolak i najmłodszą, jeszcze nastolatką, 

Anną Wójcik, której talent rokuje wielką przyszłość 
artystyczną. Mistrzowskie wykończenie dodał narrator, 
Krzysztof Jasiński, prezentując wiersze polskich poetów, 
znakomicie komponujące się z utworami śpiewanymi 
przez chór i solistki.
 Następnego dnia wszystkie chóry udały się na 
Wojskowe Powązki, gdzie z asystą wojskową złożone 
zostały wieńce z szarfami pod pomnikiem Gloria Victis, 
upamiętniającym bohaterów Powstania Warszawskiego, 
oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu 
Marszalka Józefa Piłsudskiego.  Kierownicy chórów 
dokonali wpisów w Księdze Pamiątkowej. Wieczorem 
odbyło się prawykonanie koncertu finałowego w 
ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Połączonymi chórami dyrygowali 
poszczególni dyrygenci – każdy sobie przydzielonym 
utworem.
 W trzecim dniu maratonu chóralnego, w 
niedzielę, w Laskach Warszawskich chór „Promień” 
uczestniczył w muzycznej oprawie mszy św. w kościele 
parafialnym Matki Bożej Królowej Meksyku. Akurat 
w tym dniu homilię wygłaszał rodowity Meksykanin, 
ksiądz dobrze mówiący po polsku z miłym akcentem 
hiszpańskim. Ze względu na kilku obecnych na 
nabożeństwie obcokrajowców, połowa kazania została 
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wygłoszona po hiszpańsku. Podczas liturgii parę 
sekwencji pięknie odegrały nasze łotewskie Polki 
– Maria Jurkowa na organach i Jadwiga Emele na 
skrzypcach. Po liturgii chór „Promień” wystąpił ze 
swoim programem koncertowym.
 Po obiedzie i odpoczynku w parku 
przypałacowym w Zaborówku, wszyscy uczestnicy 
chórów spotkali się razem w Hotelu MCC MAZURKAS 
w Ożarowie Mazowieckim, w myśl hasła „Wieczna 
chwała bohaterom – WOLNOŚĆ ŻYWYM”. Ideą 
koncertu galowego było oddanie hołdu bohaterskim 
powstańcom warszawskim. Chociaż po dwu miesiącach 
złożyli broń jako pokonani, jednak właśnie w tym 
mieście 2 października 1944 roku został podpisany 
honorowy akt kapitulacji i zaprzestania działań 
wojennych w Warszawie.
 W czasie patriotycznego koncertu odczytano 
list powitalny od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
nagrodzeni zostali goście specjalni i dyrygenci. Koncert 
uświetniły połączone chóry polonijne oraz znakomity 
chór katedralny z Warszawy. Całość prowadził prezes 
Fundacji „Ave Patria” Piotr Białek. Każdy dyrygent miał 
okazję pokierować chórem składającym się z prawie 
500 osób i wykonać przydzielone dwa utwory. 

 Mieszkając w małym, wydawałoby się, kraju 
powinniśmy doskonale znać wszystkie jego zakątki, 
szczególnie te związane z historią naszego narodu. 
Ale tak naprawdę wielu rzeczy nie wiemy – stwierdzili 
uczestnicy bogatej i oryginalnej ekspedycji, w której 
wzięli udział uczniowie starszych klas Polskiej Średniej  
Szkoły Ogólnokształcącej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. 
 Wycieczkę dla stołecznych Polaków zaplanował 
dyrektor Krzysztof Szyrszeń, a realizację umożliwiła 
Fundacja „Oświata Polska za Granicą”. Przez dwa 
dni (6-7 października 2016 r.) młodzież poznawała 
nie tylko ważne miejsca historyczne, lecz również 
odwiedzała prężnie działające obecnie polskie 
placówki. Najciekawsze odwiedzone miejsca to: Liksna, 
gdzie spędziła dzieciństwo polska i litewska bohaterka 
narodowa Emilia Plater, krzyż Legionistów na 
Słobódce, Dom Polski i Gimnazjum Polskie im. Józefa 
Piłsudskiego w Dyneburgu, uroczy park Zakola Dźwiny 
(Daugavas loki), wzgórze Karnickiego, kamień Augusta, 
Pałac hr. Platerów oraz kościół p.w. św. Ludwika w 
Krasławiu, a także najstarszy drewniany kościół na 
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 W październiku Galeria Centrum Kultury 
Polskiej otworzyła swoje podwoje dla kolejnej wystawy, 
tym razem przedstawiającej zbiór prac, wykonanych w 
różnych technikach artystycznych. 
 Autorka obrazów, bawiących naiwną akwarelą, 
ciężkim olejem oraz eksperymentalnym akrylem, 
profesjonalna artystka-malarka Ludmiła Procenko 
jest dobrze znana w polskim środowisku Dyneburga. 
Urodziła się w 1949 roku i niemal od razu zaczęła 
malować. W 1977 r. ukończyła studia na Akademii 
Sztuk Pięknych im. Teodora Zaļkalnsa w Rydze na 
Wydziale Malarstwa. W Dyneburgu mieszka od 1977 r., 
a od 1978 r. bierze udział w wystawach organizowanych 
na Łotwie, Litwie oraz w Polsce. Większość jej prac 
znajduje się w muzeach oraz zbiorach prywatnych.
 „MIX 16” – tytuł wystawy, otwartej w Domu 
Polskim 13 października, symbolizuje różnorodność 
przedstawionych na wystawie prac. Różnią się nie 
tylko techniki wykonania, bo prace mają też odmienną 
stylistykę i zróżnicowaną barwę emocjonalną. 
Najważniejszą cechą obrazów artystki jest stwarzany 
przez nie nastrój ciszy, spokoju i harmonii.

wykorzystywaniu ręczników na co dzień i w rytuałach 
było przeplatane tańcami i piosenkami. Wystąpił 
zasłużony chór „Promień”, wyśpiewując wesołą „Polkę 
lubelską” oraz wzruszającą „Mirtę” oraz średnia i 
starsza grupa zespołu tańca ludowego „Kukułeczka”, 
przedstawiając huczne piosenki i skocznego oberka.
 Sala Domu Polskiego, w której odbyła się 
impreza, została przepięknie udekorowana haftowanymi 
przez miejscowe Polki na początku XX wieku 
ręcznikami i obrusami, które pochodzą ze zbiorów Pani 
Wandy Baulinej i Pani Ireny Kunickiej. Projekt „Skarby 
Wyprawy” jest finansowany ze środków przyznanych 
w ramach Łatgalskiego Programu dla Organizacji 
Pozarządowych z dotacji Ministerstwa Kultury Łotwy. 

 Galeria Centrum Sztuki Marka Rotko w 
Daugavpils często gości wystawy artystów polskiego 
pochodzenia. 14 października otworzono tutaj wystawę 
prac Tadeusza Łapińskiego pod tytułem „Sztuka jako 
styl życia”.
 Tadeusz Łapiński jest naprawdę wybitną 
osobistością – należy do grona najwybitniejszych 
grafików świata, którego twórczość jest źródłem 
inspiracji i nauki dla młodych twórców. Studiował 
malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
W roku 1955 uzyskał dyplom, a jego talent i cechy 
osobowości otworzyły mu drogę do światowej kariery 
artystycznej. W 1963 roku wyjechał z Polski i po pobycie 
w Jugosławii, Francji i Brazylii pod koniec lat 60. na 
stałe osiadł w Stanach Zjednoczonych. Tam w latach 60. 
poznał Marka Rothko i przejął od niego przekonanie 
o decydującym wpływie podświadomości na wszystko, 
co robimy.
 Profesor Tadeusz Łapiński od wielu lat był silnie 
związany z Grodziskiem Mazowieckim, gdzie mieszkał 
i tworzył podczas pobytu w Polsce. Kilka lat temu Rada 
Miejska Grodziska nadała honorowe obywatelstwo 
światowej sławy grafikowi. Postać artysty podczas 
otwarcia wystawy przybliżył zastępca burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego Tomasz Krupski. 
 Prace Tadeusza Łapińskiego wystawiane były 
w krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Otrzymał liczne 

nagrody w Polsce i za granicą. W swej twórczości skupiał 
się na litografii barwnej i był autorem oryginalnych 
rozwiązań w zakresie warsztatu grafiki kolorowej.
 Niestety artysta, który planował przyjechać na 
otwarcie wernisażu swoich prac do Dyneburga, zmarł 
w połowie września w USA. Na otwarciu wystawy 
wyświetlono poświęcony mu film dokumentalny – w 
ten sposób Łapiński niejako pośrednio towarzyszył 
licznie zgromadzonym na otwarciu jego wystawy 
sympatykom.  

 Już od kilku lat na Łotwie funkcjonuje 
nieformalny instytut Ambasadorów Kultury Łotwy, do 
którego należy wiele osób promujących różnorodność 
kulturową naszego kraju. Co roku odbywają się 
szkolenia i ilość zaangażowanych w tę działalność osób 
wzrasta. Jednym z głównych celów Ambasadorów 
Kultury Łotwy jest integracja różnych narodów 
poprzez poznawanie wspólnych tradycji. W ramach 
nawiązanej na szkoleniach współpracy Stowarzyszenie 
dla wsparcia Szkoły Średniej w Indrze „SKOLA AR 
NĀKOTNI” stworzyło projekt o tradycjach związanych 
ręcznikami w kulturze łatgalskiej, polskiej, ukraińskiej 
oraz buriackiej. 
 Jednym z partnerów projektu „Skarby 
Wyprawy” był Dyneburski Oddział „Promień” ZPŁ. 
Pierwszym etapem projektu było poznawanie tradycji 
każdego narodu związanych z ręcznikiem, po czym 
każdy partner miał zorganizować prezentację zdobytych 
materiałów w dowolnej formie artystycznej. Nasza 
polska impreza informacyjno-rozrywkowa „Ręcznik w 
tradycjach i obrzędach polskich”, przygotowana przez 
członków „Promienia” oraz zespoły Centrum Kultury 
Polskiej, odbyła się 19 października w Domu Polskim. 
 Na Warszawskiej zebrała się pełna sala widzów, 
chętnych zagłębić się w świat tradycji i kultury polskiej. 
Wśród nich byli również przedstawiciele Białoruskiego 
Towarzystwa „Uzdym” oraz koordynatorzy projektu 
z Indry. Prowadzące Krystyna Kunicka i Ilona 
Kisielewska, wystrojone w barwne stroje ludowe, 
przybliżyły publiczności zapowiedziany temat. 
Okazuje się, że haftowany ręcznik niesie ze sobą wiele 
niejednoznacznych, symbolicznych skojarzeń. Niegdyś 
był obecny w każdym domu, a dziś z rzadka widywany 
nawet w wiejskiej chacie. Opowiadanie o znaczeniu i 

„SZTUKA JAKO STYL ŻYCIA”

RĘCZNIK W TRADYCJACH 
I OBRZĘDACH POLSKICHMIX 16 

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ 
HENRYKA SIENKIEWICZA

 Senat RP ustanowił rok 2016 – Rokiem Henryka 
Sienkiewicza, a inicjatywa ta została podjęta dla 
upamiętnienia 100. rocznicy śmierci wielkiego pisarza, 
działacza społecznego i patrioty. W tym roku przypada 
również 170. rocznica urodzin polskiego pisarza 
Noblisty. Właśnie dla tego 21 października w Domu 
Polskim w Dyneburgu zorganizowano dla młodzieży 
szkolnej konkurs wiedzy pt. „Życie i twórczość H. 
Sienkiewicza”.  
 Inicjatorem i organizatorem konkursu było 
Centrum Kultury Polskiej, które tego dnia przyjęło 
aż 10 drużyn ze wszystkich polskich szkół na Łotwie. 
Uczestnicy zmagań intelektualnych z Rygi, Rezekne, 
Krasławia i Daugavpils musieli rozwiązać 24 zadania, 
dotyczące życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. 
Odbyły się dwa etapy po dwanaście pytań. Każde 
pytanie było odczytywane tylko jeden raz, a po tym 
drużyny miały 50 sekund na dyskusję oraz 10 sekund na 

Łotwie w Indrycy Wielkiej, gdzie do swojej Pierwszej 
Komunii przystąpiła Kazimiera Iłłakowiczówna. Na 
deser podróżnicy odwiedzili Bazylikę w Aglonie, Dwór 
Kierbedziów w Dłużniewie, kościół ufundowany przez 
rodzinę Manteufflów i grób Gustawa Manteuffla w 
Drycanach.
 Uczniowie Polskiej Średniej Szkoły 
Ogólnokształcącej im. Ity Kozakiewicz w Rydze mieli 
okazję odbyć niezwykle wzruszającą i patriotyczną 
podróż do Łatgalii. Na pewno jest to bardzo efektywny 
sposób poznawania swej historii i budowania 
tożsamości. 
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 Jesienią Jełgawski Oddział Związku Polaków 
na Łotwie tradycyjnie organizuje Dni Kultury Polskiej. 
3 listopada br. w siedzibie Departamentu Integracji 
Społecznej odbyła się uroczysta inauguracja tego 
znaczącego przedsięwzięcia, promującego kulturę 
polską. 
 Impreza zaczęła się od otwarcia wystawy 
poświęconej Icie Kozakiewicz oraz koncertu polskich 
i łotewskich zespołów ludowych. Prezentacja polskich 
potraw odbyła się w jednej z lokalnych restauracji. W 
inauguracji wzięła udział Rita Vectirāne, zastępczyni 
przewodniczącego samorządu miasta Jełgawa ds. 
społecznych, Ilga Antuža, dyrektor Departamentu 
Integracji Społecznej oraz konsul Ambasady RP w 
Rydze Wojciech Kraj, który wygłosił okolicznościowe 
przemówienie oraz uroczyście wręczył osobom 
zamieszkującym w regionie Karty Polaka.
 Energicznie kierowany przez Panią Marię 
Kudrjawcewą Oddział zadbał również o inne 
ciekawe akcenty. W miejscowej kawiarni „Silva” 

(przy ul. Driksas 9) od 3 do 10 listopada można było 
skosztować i ocenić proponowane przez miejscowego 
kucharza polskie potrawy. W sobotę, 5 listopada, w 
Departamencie Integracji Społecznej zorganizowano 
dzień otwartych drzwi Klubu Języka Polskiego oraz 
uroczysty koncert poświęcony Niepodległości Polski 
oraz Łotwy pt. Spotkamy się nad brzegiem Lelupe. W 
koncercie wystąpiły dzieci z zespołu „Słowiczek” oraz 
panie z „Stokrotek”, a także goście – zespół „Rodacy” z 
Jekabpils oraz kapela „Paurupīte” z Rucawy.

 Premier RP Beata Szydło spotkała się z 
przedstawicielami Łotewskiej Polonii wieczorem 4 
listopada, tuż po przylocie do Rygi. W Polskiej Szkole 
im. Ity Kozakiewicz zebrało się liczne grono Polaków, 
przybyłych na spotkanie z różnych krańców Łotwy. W 
swoim przemówieniu premier Beata Szydło podkreśliła, 
że Sejm oraz Senat „żyją sprawami Polonii”. „Tutaj 
w każdym miejscu czuje się Polskę, naszą tradycję, 
kulturę, historię. To jest wspaniałe, że rozsiani w wielu 
miejscach poza granicami Polacy pamiętają, kultywują 
i żyją sprawami Polski» – powiedziała premier do 
zgromadzonych. „Obowiązkiem państwa polskiego 
jest myśleć o każdym polskim obywatelu. Staramy się 
to realizować. Łączy nas Polska, myślenie o ojczyźnie, 
nasza wiara, historia, tradycja» – dodała. 

że media polonijne dla Polaków za granicą nie tylko 
pełnią rolę informacyjną, ale także promują polską 
kulturę i pomagają podtrzymać bliskie relacje z krajem. 
Dodała, że Europejskie Forum Mediów Polonijnych 
jest również okazją do rozmowy o problemach i 
wyzwaniach, przed jakimi stoją dzisiaj media polonijne, 
a Senat to najlepsze miejsce na spotkanie dziennikarzy 
polonijnych. Na spotkanie przybył również Marszałek 
Senatu Bogdan Borusewicz, senatorzy Artur Warzocha, 
Maciej Łuczak i Andrzej Pająk, a także senator Janina 
Sagatowska, przewodnicząca Senackiej Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, która 
zaznaczyła, że wspieranie mediów polonijnych jest 
jednym z priorytetów.
 Najważniejszą częścią forum były obrady, które 
toczyły się w sobotę w Pułtusku. W programie było 
kilka paneli dyskusyjnych oraz zajęć warsztatowych. 
Dziennikarze dyskutowali o formach integracji 
środowisk polonijnych, dialogu między mediami 
polonijnymi, Polonii w oczach mediów polonijnych i 
przyszłości mediów. W niedzielę został opracowany i 
przyjęty dokument końcowy forum.
 Inicjatorka forów Teresa Sygnarek, prezes 
Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji zauważyła, 
że zainteresowanie dziennikarzy uczestnictwem w 
tych spotkaniach co roku wzrasta, bowiem na trzecie 
spotkanie przybyło ponad 50 redakcji.

 Media polonijne są kluczowym elementem 
podtrzymania i zachowania polskości na całym świecie, 
dlatego ważnym aspektem jest ich współpraca. W 
dniach 21-23 października Warszawa i Pułtusk gościły 
redaktorów mediów polonijnych z całej Europy, którzy 
przybyli na III Europejskie Forum Mediów Polonijnych. 
Wśród uczestników byli również przedstawiciele  
redakcji „Akcentów Polskich”, kwartalnika „Polak na 
Łotwie” oraz audycji „Nasz Głos”.
 Inicjatorem i organizatorem forum nadal 
pozostaje Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, 
a współorganizatorami tego ważnego przedsięwzięcia 
były w tym roku  Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” i 
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.
 Podczas inauguracji forum 21 października w 
Senacie RP wicemarszałek Senatu Maria Koc podkreśliła, 

III EUROPEJSKIE 
FORUM MEDIÓW 

POLONIJNYCH

PREMIER RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ W RYDZE

DNI KULTURY POLSKIEJ 
W JEŁGAWIE

napisanie prawidłowej odpowiedzi na kartce. Za każdą 
prawidłową odpowiedź można było uzyskać 1 punkt. 
 Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja 
konkursowa: Radosław Brudnicki, Referent ds. 
Polonijnych Wydziału Konsularnego Ambasady RP w 
Rydze, Dmitrij Artjomow, ksiądz kościoła pw. Serca 
Jezusowego, oraz Andrzej Apolionis, stały uczestnik 
gier intelektualnych w Dyneburgu 
 Pierwsze miejsce zajęła drużyna „Mądrale” 
z Polskiej Szkoły w Rezekne, drugie – drużyna 
„Nobliści” z Polskiego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego 
w Dyneburgu, a trzecie – drużyna „Muzycy” z Rygi. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. 
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 Konkurs Recytatorski im. A. Mickiewicza 
„KRESY 2016” jest imprezą otwartą dla wszystkich 
Polaków mieszkających poza granicami Polski. 
Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru 
odpowiadającego założeniom konkursu: 2 utwory 
pisarzy polskich w całości lub fragmentach (prozą 
lub wierszem). Łączny czas wykonania nie może 
przekraczać 5 minut. Konkurs co roku realizowany jest 
w trzech etapach: eliminacje środowiskowe i miejskie, 
eliminacje centralne w każdym kraju oraz spotkanie 
Laureatów, które odbywają się w Białymstoku. 
 Organizatorem konkursu XXV Konkursu 
Recytatorskiego jak zawsze był Podlaski Oddział 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku. 
Eliminacje centralne w 2016 roku odbyły się 5 listopada 
w Rezekne. Uczestnicy konkursu występowali w trzech 
kategoriach: dzieci do lat 12, dzieci i młodzież od 12 do 
16 lat, młodzież od lat 16 i dorośli.
 Tegoroczne jurorki konkursu, członkinie 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Urszula Chomik-
Kraszewska oraz Agnieszka Glińska, przyznały po 
trzy miejsca oraz kilka wyróżnień w każdej kategorii 
wiekowej.  Najtrudniejszą decyzję musiały podjąć w 
trzeciej kategorii wiekowej i po naradach przyznały aż 
dwa pierwsze miejsca.
 Kategoria I:
I miejsce – Robert Andrzej Duka (Ryga)

II miejsce – Kornelia Łapkowska (Dyneburg)
III miejsce – Armand Janusz Duka (Ryga)
 Kategoria II:
I miejsce – Liene Skriebińska (Rzeżyca)
II miejsce – Jasmina Zile (Dyneburg)
III miejsce – Bożena Rakicka (Dyneburg)
 Kategoria III:
I miejsce – Jolanta Smulko i Anton Kazaczonok ex 
aequo (Dyneburg)
II miejsce – Wera Smirnowa (Rzeżyca)
III miejsce – Samanta Taurinia (Rzeżyca)

 12 maja 2016 r. minęło 81 lat od śmierci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego – wielkiego patrioty 
Polski, osoby bardzo znaczącej dla historii Łotwy, 
patrona polskiego gimnazjum w Dyneburgu. W 
przeddzień Niepodległości w Galerii Domu Polskiego 
otworzono wystawę pod tytułem „Serce Marszałka”. 

Ekspozycję poświęcono Józefowi Piłsudskiemu i jego 
familii oraz blisko z nią spokrewnionym, starożytnym 
rodom żmudzkim Billewiczów i Butlerów. 
 Autorem wystawy, przygotowanej na 80-lecie 
śmierci Marszałka, jest Piotr Wdowiak, niezależny 
dziennikarz, były konsul i 1. sekretarz Ambasady 
RP w Wilnie. Wystawa składa się z 27 tablic, które 
przedstawiają portrety, herby rodowe i dokumenty 
dziedzictwa materialnego związanego z Marszałkiem 
Józefem Piłsudskim, a także obszerne opisy fotografii i 
prezentowanych dokumentów.

W tegorocznej edycji to aż siedem filmów: „Back 
Home”, reż. Weronika Izdebska, „Moloch”, reż. Szymon 
Kapeniak, „Obiekt”, reż. Paulina Skibińska, „Koniec 
świata”, reż. Monika Pawluczuk, „Umowa”, reż. Ewa 
Smyk, „Dzień babci”, reż. Miłosz Sakowski oraz 
„Drifting”, reż. Michał Marczak. Produkcje obejrzeli 
studenci Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Łotewskiego w Rydze, Uniwersytetu Vidzemskiego w 
Valmierze oraz dyneburscy Polacy w Centrum Kultury 
Polskiej.
 Pokaz w Rydze zainaugurowali Ambasador 
RP na Łotwie Ewa Dębska oraz Kierownik Zakładu 
Komunikacji na Wydziale Nauk Społecznych UŁ, 
krytyk filmowy prof. Viktors Freibergs. Projekt 
współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki 
Filmowej.

 Organizowany przez Fundację Ad Arte przegląd 
polskich filmów krótkometrażowych POLISH WAVE 
w listopadzie i grudniu odwiedził wybrane miasta 
na całym świecie. Polskie filmy krótkometrażowe na 
Łotwie obejrzeć można było 8, 9 i 10 listopada w trzech 
miastach – Rydze, Valmierze i Daugavpils. 
 Wybrane zostały polskie krótkie metraże, 
stanowiące o wyjątkowości „polskiej fali”, czyli 
nowych zjawisk na rodzimej scenie audiowizualnej. 

KRESY 2016

TRZECIA EDYCJA POLISH WAVE 

„SERCE MARSZAŁKA” 
W DYNEBURGU

 Niezwykłe obchody Świąt Niepodległości Polski 
i Łotwy odbyły się 11 listopada w Państwowym Polskim 
Gimnazjum w Rezekne. Oprócz uroczystego koncertu 
i otwarcia wystawy fotograficznej Linarda Onzula, 
przybyli z Kraju i miejscowi goście uczestniczyli 
w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej 
wieloletniemu dobroczyńcy placówki, Januszowi 
Adamowi Sterczewskiemu.
 Janusz Adam Sterczewski był życzliwym, 
mądrym, ciepłym, zaradnym, serdecznym, otwartym 
na potrzeby innych człowiekiem. Z całego serca 
kochał wszystkich Polaków. Wieloletnia przyjaźń 
Gimnazjum z Panem Januszem zaczęła się w 2000 
roku, kiedy pewnego letniego dnia do Państwowego 
Polskiego Gimnazjum przyjechało czterech panów w 
mundurach leśników pod kierownictwem głównego 
nadleśniczego pana Wiktora Reblisa, który wówczas 
gościł przyjaciół z Polski. W tym okresie w naszej szkole 
działał obóz językowy i rodacy mieli okazję obejrzeć 
koncert przygotowany w języku polskim. Goście byli 
bardzo wzruszeni i zawstydzeni, że nie mają dla dzieci 
żadnych prezentów. Obiecali, że swój błąd naprawią. W 
grudniu zadzwonił Pan Janusz i zapytał, czego szkoła 
potrzebuje, więc pracownicy sporządzili skromną listę. 
Przesyłka, w której był m.in. odkurzacz, telewizor, 
dywan, słodycze, długopisy, ołówki, bloki rysunkowe i 
inne pomoce, dotarła do szkoły, pomimo napotkanych 
w drodze kłopotów celnych. Był to początek 
długoletniej współpracy Gimnazjum z leśnikami z 
kraju: z Nadleśnictwami w Pile, Szczecinku i w innych 
regionach Polski, a także z Regionalną Dyrekcją Lasów 

OTWARCIE TABLICY 
PAMIĄTKOWEJ JANUSZOWI 

ADAMOWI STERCZEWSKIEMU

 Ambasador Ewa Dębska, opowiadając 
o łotewskich Polakach zaznaczyła, że są dobrze 
zintegrowani, cieszą się sympatią Łotyszy oraz 
pozytywnym i życzliwym stosunkiem władz. Są 
tradycyjnie uznawani za jedną z najbardziej lojalnych 
i zasłużonych wobec państwa łotewskiego mniejszości 
narodowych. W uroczystości m.in. wzięli udział 
również arcybiskup Rygi Zbigniew Stankiewicz, wice-
burmistrz Dyneburga Pēteris Dzalbe oraz władze 
Związku Polaków na Łotwie z prezesem Ryszardem 
Stankiewiczem na czele.
 Szefowa rządu rozmawiała z dyrekcją szkoły, 
rodzicami i uczniami, zwiedziła kilka klas. Uczniowie 
polskiej szkoły w Rydze przygotowali dla honorowego 
gościa program artystyczny, który obejmował polskie 
i łotewskie tańce ludowe, polskie piosenki oraz 
recytację poezji. Finałowym akcentem spotkania 
były bezpośrednie rozmowy premier Beaty Szydło z 
uczestnikami spotkania. 
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Państwowych w Warszawie.
 Podczas każdej kolejnej wizyty w Gimnazjum 
Janusz Sterczewski przywoził coraz to nowych kolegów 
z różnych nadleśnictw, w sumie prawie czterdziestu. Nie 
zważając na chorobę i dolegliwości wciąż przyjeżdżał z 
Polski i przywoził prezenty: mini boisko do piłki nożnej, 
sprzęt sportowy i kuchenny, artykuły biurowe, koszulki i 
czapeczki sportowe, encyklopedie przyrodnicze, tablice 
interaktywne, itp..  
 Tablica została umieszczona przy pracowni 
biologicznej na dowód ogromnej wdzięczności i 
szacunku dla Pana Janusza. Dyrektorka Gimnazjum 
Walentyna Szydłowska zaznaczyła, że pamięć o tym 
wspaniałym przyjacielu na zawsze pozostanie w sercach 
i myślach tutejszych Polaków.

 12 listopada br. do Pułtuska przyjechało ponad 
20. prezesów krajowych Związków Polaków z różnych 
państw europejskich. W posiedzeniu Rady Prezesów 
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych udział 
wzięli również reprezentanci Rady Krajowej, Zarządu 
Krajowego i Oddziałów Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. Obrady się toczyły w zamku pułtuskim.

 Tematem obrad była współpraca organizacji 
polskich i polonijnych z Senatem Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wysłuchano sprawozdania prezesa, komisji 
rewizyjnej, przyjęty został plan pracy na 2017 rok. 
Łotwę na posiedzeniu Rady reprezentował prezes 
Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz.

 16 listopada grupa dyneburskich Polaków 
udała się do Indry, żeby opowiedzieć o tradycjach 
związanych ręcznikami w kulturze polskiej oraz poznać 
tradycje innych narodów w ramach projektu „Skarby 
Wyprawy”, który napisali członkowie Stowarzyszenia 
dla wsparcia Szkoły Średniej w Indrze „SKOLA AR 
NĀKOTNI”. Jako partnerzy zaangażowani zostali 
członkowie Dyneburskiego Oddziału „Promień” ZPŁ, 
Krasławskiego Oddziału „Strumień” ZPŁ, ryskiego 
Stowarzyszenia Burjatów „Badarhāns”, rezeknieńskiego 
Stowarzyszenia Ukraińskiego „Vodograj” oraz 
Stowarzyszenia „Sadarbības platforma” z Rygi.
 Na imprezie informacyjno-rozrywkowej zostały 
przedstawione tradycje wszystkich czterech narodów 
objętych projektem: Polaków, Ukraińców, Burjatów i 
Łatgalczyków. Opowiadania były przeplatane pieśniami 
i tańcami, które prezentowały zespoły zaangażowanych 
organizacji. Opowiadanie o ręcznikach w tradycjach 
i obrzędach polskich liczne zebranym gościom 
zaprezentowała Krystyna Kunicka, a chór „Promień” 
rozweselił widzów kilkoma pięknymi i wzruszającymi 
utworami w języku polskim. 
 Przed koncertem zorganizowano również 
warsztaty plastyczne dla dzieci, które miały możliwość 
poznać tajemnicze symbole wyszywane niegdyś 
na ręcznikach. Na wystawie można było obejrzeć 

oryginalne polskie, ukraińskie, łatgalskie i buriackie 
ręczniki.
 W ramach projektu „Skarby wyprawy” 
zostały zorganizowane cztery imprezy rozrywkowo- 
informacyjne oraz konkurs prac badawczych dla dzieci, 
natomiast zgromadzone informacje o ręcznikach 
w różnych kulturach zostały wydane w niewielkim 
folderze informacyjnym. 

POSIEDZENIE RADY 
PREZESÓW EUWP

PODSUMOWANIE PROJEKTU 
„SKARBY WYPRAWY” W INDRZE

 Losy Polaków na Łotwie są bardzo 
skomplikowane i ciekawe, często splatają się też losy wielu 
narodowości, zamieszkujących nasz wielonarodowy 
region. 23 listopada w Centrum Kultury Polskiej zebrali 
się Polacy i Białorusini, żeby wspólnie poznać bardzo 
interesującą postać, znaczącą dla kultury białoruskiej, 
ale również polskiej – Konstantego Aleksandrowicza. 
 Ten mało znany Polak urodził się w 1891 roku w 
zamożnej polskiej rodzinie w Dyneburgu. Za zasługi w 
trakcie I wojny światowej został odznaczony Krzyżem 
Zasługi Wojskowego Orderu Świętego Jerzego. Po 
wojnie ukończył pierwsze kursy dla nauczycieli 
szkół białoruskich, na których spotkał przyszłą żonę, 
Lucję Gabran. Konstanty Aleksandrowicz był nie 

tylko nauczycielem i dyrektorem szkoły białoruskiej 
lecz również reżyserem teatru białoruskiego. W 
roku 1935 został przeniesiony do szkoły polskiej, 
ponieważ białoruscy działacze uważali, że Polak nie 
może być dyrektorem białoruskiej szkoły. Pracował w 
szkole polskiej, działał w Harfie. Niestety, Konstanty 
Aleksandrowicz niespodziewanie zmarł w roku 1939, 
zostawiając żonę i trójkę dzieci. 
 Materiał historyczny o tym niezwykłym 
człowieku udostępniła wnuczka Pana Aleksandrowicza 
– Irena Kunicka, która zachowała rodzinne archiwum 
i przekazała je białoruskiemu towarzystwu „Uzdym” w 
Dyneburgu. Są to zbiory zdjęć wykonanych w latach 20. 
oraz 30., dokumenty, afisze teatralnych oraz innych imprez 
kulturowych tamtego okresu. Pani Irena opowiedziała 
o życiu dziadka, które poznała zawdzięczając 
opowiadaniom babci oraz jej pamiętnikom. Historyk 
białoruskiego towarzystwa „Uzdym” Mikołaj Pawłowicz 
uzupełnił opowiadanie ciekawymi faktami z biografii 
rodziny Aleksandrowiczów i Pana Konstantego. 
 Wieczór był przeplatany występami 
muzycznymi. Widzowie słuchali pieśni w wykonaniu 
chóru „Promień” i zespołu wokalnego “Купалінка”, 
oglądali skoczne tańce zaprezentowane przez 
uczestników zespołu “Лянок”. Klasykę polskiej estrady, 
piosenkę „Nich żyje bal”, zaśpiewała Krystyna Kunicka 
– wnuczka Konstantego Aleksandrowicza. 
 Ciekawym i zabawnym akcentem wieczoru było 
przedstawienie teatralne „Czort i baba” grupy teatralnej 
“Альтанка” białoruskiego towarzystwa “Уздым”. Był to 
jeden ze spektakli, które prawie sto lat temu reżyserował 
Konstanty Aleksandrowicz. 
 Na pewno warto kontynuować tradycję 
organizowania takich wieczorów, żeby zachować 
pamięć o osobach, którym zawdzięczamy rozwój 
kultury i języka polskiego. 

KONSTANTY ALEKSANDROWICZ – 
POLAK ZASŁUŻONY 

DLA KULTURY BIAŁORUSKIEJ
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“Odbyło się wspaniałe 
polowanie. Właściwie 

można powiedzieć: 
białowieskie polowanie. 

Białowieża już ma to 
do siebie, że nie zna 
innych polowań, jak 

tylko – wspaniałe. 
Bywały lepsze, bywały 

gorsze, ale zawsze 
wspaniałe. Goście 

łotewscy byli zachwy-
ceni, oczarowani. Mieli 
i oni też u siebie ładne 

porcje lasów kiedyś. 
Cały półwysep kuroński, 

i Friedrichstadt i 
Jacobstadt, leżały nie 
tak dawno jeszcze na 

dnie kurlandzkich, 
leśnych obszarów. Dziś 

dziesiątej części tego nie 
ostało”

“Dziennik Poznański”, nr 
9 z 12 stycznia 1933, s. 6

ŁOTYSZE W BIAŁOWIEŻY. 
O PEWNYCH ŁOWACH 

Z 1933 ROKU

Uczestnicy polowania. Widoczni m.in.: poseł Bogusław Miedziński, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, wojewoda 
Marian Zyndram Kościałkowski, dyrektor Państwowego Banku Rolnego Łotwy Hugo Dzelzītis, Edward Rydz-Śmigły, syn 

prezydenta RP Michał Mościcki. Autor: Witold Pikiel. Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Puszcza Białowieska, duma 
i wizytówka województwa 
podlaskiego w Polsce, nie jest 
szczególnie popularna wśród 
turystów z Łotwy. Egzotyka 
stada żubrów, które można 
podglądać, kazałaby widzieć w 
nich odpowiednik łotewskiego 
niedźwiedzia z Līgatne, który dla 
Polaków jest atrakcją turystyczną. 
Niestety ten przepiękny fragment 

Podlasia trzeba dopiero na Łotwie 
rozpropagować. On czeka na swoje 
odkrycie wśród mieszkańcy Rygi, 
Lipawy czy Dyneburga. Region 
wokół Puszczy upodobali sobie 
jednak już łotewscy samorządowcy. 
W maju 2014 roku do Hajnówki 
przyjechała delegacja z okręgu 
Dagda w Łatgalii, która odwiedziła 
Dom Pomocy Społecznej 
„Rokitnik” w Białowieży, który 

był współorganizatorem pobytu 
delegacji. Goście udali się do 
Białowieskiego Parku Narodowego, 
gdzie zwiedzili nowoczesne 
Muzeum Przyrodniczo-Leśne, 
Park Pałacowy oraz Rezerwat 
Pokazowy Żubrów. Była to już 
druga wizyta przedstawicieli okręgu 
Dagda w Białowieży. W kwietniu 
2015 roku Białowieżę odwiedzili 
leśnicy z Łotwy, którzy jechali na 6 

Międzynarodowe Targi łowieckie 
EXPO Hunting w Sosnowcu, 
jednak chcieli się zapoznać z 
lokalnymi lasami i systemem 
organizacji łowiectwa na terenie 
Puszczy Białowieskiej. We wrześniu 
2015 roku do Białowieży zawitali 
samorządowcy z okręgu Pilsrundāle, 
napawając się pięknem przyrody 
polsko-białoruskiego pogranicza. 
Wreszcie ostatnio, w październiku 

2016 roku, Białowieżę odwiedziła 
delegacja z Krasławia z burmistrzem 
Gunārsem Upenieksem. Warto 
w tym miejscu dodać, że od 2010 
roku powiat Hajnówka, w którym 
znajduje się Puszcza Białowieska, 
współpracuje z okręgiem Krasław. 

Przedwojenne łowy

Może z okazji tych licznych 
wizyt delegacji samorządowców 

łotewskich warto nawiązać do 
pewnego wydarzenia z 1933 roku, 
które pięknie uchwycili polscy 
przedwojenni fotografowie. 
Fotografie udostępnione w 
„Polaku na Łotwie” pochodzą ze 
zbiorów Ilustrowanego Kuryera 
Codziennego, przedwojennej 
prestiżowej gazety krakowskiej. 
Fotografował Witold Pikiel, pierwszy 
prezes Syndykatu Fotoreporterów 



• Polak na Łotwie • 1918 • Polak na Łotwie • 

Polskich, najpopularniejszy w II RP 
fotoreporter wojskowy i rządowy, 
któremu władze sanacyjne ułatwiały 
dostęp do ciekawych zdarzeń 
mających miejsce w kraju. Jego 
zdjęcia reprodukowała cała polska 
prasa ilustrowana. 

Polowania prezydenta Ignacego 
Mościckiego w Puszczy 
Białowieskiej przeszły już do 
historii. Przed wojną ta rozrywka 
nie budziła negatywnych emocji, 
inaczej niż w czasach obecnych, 
gdy eksprezydent RP Bronisław 
Komorowski w wyniku nacisków 
ekologów musiał publicznie 
zaprzysiąc, że nie będzie już więcej 
łowić zwierzyny. Polowania pełniły 
funkcję nie tylko rozrywki dla elit, 
ale także były okazją do zbliżenia 
między politykami różnych krajów. 
Podczas polowania „to i owo” 
można było omówić. Odgrywały 
więc one swą rolę w stosunkach 
międzynarodowych. W latach 
trzydziestych na terenie Podlasia 
–  przypomnijmy, że cała Puszcza 
Białowieska należała wówczas do 
Polski – gościli znaczący politycy 
europejscy. W 1938 roku odbyła 

się słynna wizyta Hermanna 
Göringa, ówczesnego premiera 
Prus, jednego z prominentnych 
polityków nazistowskich. Było 
to na krótko przed wybuchem II 
wojny światowej, a Göring chciał z 
Mościckim omówić trudne sprawy 
w stosunkach polsko-niemieckich. 
Göring do Białowieży przyjeżdżał 
już jednak wcześniej. W łowach 
na Podlasiu oprócz premiera Prus 
uczestniczyli także inni politycy 
i dyplomaci, m.in. posłowie i 
ambasadorowie akredytowani w 
Warszawie. W 1937 roku Białowieżę 
odwiedził książę Danii Aksel, rok 
później bawił tu regent Węgier 
admirał Miklós Horthy, a w roku 
rozpoczęcia II wojny światowej 
zięć Mussoliniego Galeazzo Ciano 
z żoną. W Puszczy bywał także 
prezydent Senatu Gdańskiego 
Arthur Greiser, a także ambasador 
USA P. Cudacy, ambasador Niemiec 
Hans von Moltke, ambasador 
Francji Noel czy poseł rumuński 
Zamfirescu (1).

Łotysze też polują

Po piętnastu latach od powstania 
niepodległej Łotwy przyszedł także 

czas na gości z kraju nad Daugawą. 
Zwłaszcza, że wcześniej Łotysze 
zorganizowali podobne polowanie 
u siebie, na które zaprosili gości z 
Polski. Jak donosiła prasa polska 
na początku stycznia 1933 roku, 
„gwiazdą polowania” ze strony 
łotewskiej miał być premier 
Marģers Skujenieks, ale na krótko 
przed przyjazdem do Polski uległ on 
wypadkowi (2). Łowami najbardziej 
zainteresowało się wileńskie 
„Słowo”, wiele miejsca poświęcające 
już wcześniej stosunków polsko-
łotewskim. Jesienią 1931 roku 
przeżyły one poważny kryzys 
związany z uderzeniem w polską 
mniejszość na Łotwie, o czym 
pisał „Polak na Łotwie” w 2015 
roku. Polowanie było okazją do 
załagodzenia napięć, dlatego 
zaproszono wysoko postawionych 
polityków łotewskich. 

2 stycznia 1933 roku z Rygi o godz. 
15:10 wyjechali do Polski goście 
prezydenta Mościckiego. Wśród 
nich byli działacz Łotewskiego 
Związku Rolników i burmistrz 
stolicy Hugo Celmiņš, minister 
spraw wewnętrznych Jānis Kauliņš, 

członej partii Ulmanisa oraz szef 
Łotewskiego Banku Rolnego 
Hugo Dzelzītis, a także posłowie 
na Sejm Jānis Breikšs, Eduards 
Laimiņš oraz Jānis Lejiņš-Leja. Rygę 
opuścił także adiutant premiera płk 
Miervaldis Lūkins (3). Niestety z 
podanych wyżej przyczyn z ekipą 
ważnych polityków łotewskich 
nie mógł się zabrać szef rządu 
Marģers Skujenieks. Na dworcu 
kolejowym w Rydze Łotyszy żegnali 
chargé d’affaires Łęcki z polskiego 
poselstwa, attaché wojskowy 
płk Andrzej Liebich. O godzinie 
11:00 następnego dnia goście z 
Łotwy przejechali przez Wilno. 
Z Rygi przyjechał z nimi attache 
prasowy polskiego poselstwa 
Bohdan Zyndram-Kościałkowski. 
W dawnej stolicy Litwy Środkowej 
goście zabawili jedynie 25 minut. 
Na dworcu kolejowym powitali ich 
starosta Wilna Wacław Kowalski 
oraz komendant Policji Państwowej 
na Wilno insp. Leon Izydorczyk. 

Gdy goście z Łotwy opuszczali Rygę, 
z Warszawy wyjechał prezydent 
Ignacy Mościcki. Ze strony 
polskiej w polowaniu mieli wziąć 

udział oprócz niego marszałek 
Senatu Władysław Raczkiewicz, 
minister sprawiedliwości Czesław 
Michałowski, naczelny wódz gen. 
Edward Rydz-Śmigły, wiceminister 
Karwacki, poseł Bogusław 
Miedziński, wojewoda białostocki 
Marian Zyndram-Kościałkowski, 
a także generał Mieczysław Ryś-
Trojanowski (4). Do Białowieży 
wyjechał także poseł Łotwy w 
Warszawie Oļģerts Grosvalds (5).

Litwa zgłasza pretensje

Początkowo łowy miały  się odbyć 
w województwie wileńskim 
graniczącym z Republiką Łotewską. 
Co ciekawe, przed rozpoczęciem 
się polowania z pretensjami 
wystąpiła... Litwa. Politycy z Kowna 
z ogromną nerwowością reagowali 
na ewentualne uznanie przez Łotwę 
przynależności Wileńszczyzny do 
Polski, patrząc krzywo choćby na 
działalność łotewskiego konsulatu 
w Wilnie. Dzień Kowieński, 
powołując się na łotewskie pismo 
„Sociāldemokrāts”, pisał jeszcze 
w grudniu 1932 roku: „udział 
jego członków (rządu Skujenieksa 
– przyp. „Polak na Łotwie”) w 

tem polowaniu może spowodować 
komplikacje w dziedzinie polityki 
zagranicznej. W związku z tem w 
kołach dyplomatycznych oświadcza 
się, że rząd łotewski przyjmując 
to zaproszenie miał na względzie 
niedawną wizytę syna prezydenta 
Mościckiego w Łotwie, gdzie również 
brał on udział w polowaniu” – 
informował Dzień Kowieński (6). 

Ostatecznie zmieniono miejsce 
polowania. „Z kół miarodajnych 
podają, że polowanie odbędzie się 
nie w Wileńszczyźnie, lecz w puszczy 
Białowieskiej. Pozatem zaznacza się, 
że żadnych politycznych wniosków z 
udziału w łowach członków rządu 
łotewskiego nie można wyciągnąć” 
– informowała gazeta mniejszości 
polskiej na Kowieńszczyźnie. 
Lokalizacja białowieska także się 
jednak nie spodobała. „Goście 
łotewscy – pisała prasa kowieńska – 
nie mają prawa jechać do Białowieży. 
Otóż lasy białowieskie objęte są 
w terenie, do którego zgłasza swe 
pretensje Republika Litewska. Skoro 
teren sporny, przeto niewłaściwie, 
niepolitycznie jest jechać gościom 
łotewskim i strzelać zwierzynę, która 
wcale nie należy do Prezydenta 
Mościckiego. – Te jelenie, te sarny, 
te dziki mogą być tylko strzelane 
przez Prezydenta Smetonę” –  pisał 
ironicznie „Dziennik Poznański” 
(7), zaraz dodając: „ot sobie taki 
zwyczajny spór sąsiedzki o zabitą 
na cudzych gruntach zwierzynę. 
Powiedziałby ktoś, że jak w „Panu 
Tadeuszu”. Miałby istotnie woźny 
trybunalski co wywoływać pod 
trybunał. Kiedyś. Dziś gdzie? Chyba 
znowu w Hadze... Tak się wszystko 
dziwnie plecie na tym świecie. A 
kabanowi takiemu zupełnie jest 
wszystko jedno: strzelili, zabili, skórę 
zdjęli... dochódź go później gdzie? 
Chyba przed sądem zwierzęcym...” – 
żartował dziennikarz z zachodniej 
Polski. Litwinom nie było jednak do 
śmiechu. Litwa Kowieńska zgłaszała 
pretensje terytorialne nie tylko do 
Wilna, jej dawnej stolicy, ale do 
ogromnych części Suwalszczyzny 
i dawnej guberni grodzieńskiej 

Uczestnicy polowania w drodze na stanowiska. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy 
Mościcki, poseł Bogusław Miedziński, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, 

wojewoda Marian Zyndram Kościałkowski, dyrektor Państwowego Banku Rolnego 
Łotwy Hugo Dzelzītis, generał Edward Rydz-Śmigły, płk Jan Głogowski. Autor: Witold 

Pikiel. Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Dyrektor Państwowego Banku Rolnego Hugo Dzelzītis na 
stanowisku. Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum 

Cyfrowego.

Jeden z uczestników polowania w oczekiwaniu na zwierzynę. 
Autor: Witold Pikiel. Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum 

Cyfrowego.
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wraz z Białymstokiem i Białowieżą. 
Politycy z Kowna mieli ambicje 
iście imperialne, biorąc pod uwagę 
niewielki obszar etnograficzny 
narodu litewskiego. 

Co na to łotewski premier Skujenieks, 
zaproszony przez polski rząd na 
polowanie? „Gdy się tak wybierał, 
niewątpliwie przygotowując swe 
myśliwskie przybory, trzepiąc futra 
i czyszcząc dubeltówkę, smarując 
długie buty (w Rydze można dostać 
doskonałe długie buty myśliwskie), w 
swych prywatnych apartamentach – 
w Kownie, w najbardziej urzędowych 
instytucjach, bo aż w ministerstwie 
spraw zagranicznych, zawrzało” – 
pisali dziennikarze z Poznania (8). 

Zagrały trąby łowieckie...

Jakie było to zapomniane już 
polowanie z zimy 1933 roku? 
Jak zapamiętali je zaproszeni 
dziennikarze z całej Polski? 
Pięknie odmalowała to gazeta z 
Wielkopolski, a powtórzyło za nią 
„Słowo” wileńskie. „Był świeży, zimny 
poranek. Przyjemne chłód orzeźwiał 
zaspane w wagonie twarze. Las stał 
cichy, szary, tylko przy rzadszem 
podszyciu, czerniła się tajemniczo 
jego głębia – polowanie odbyło się 
w odległości od 20 do 30 kilometrów 
od Białowieży. Olbrzymie drzewa. 
Wysokopienne sosny, dęby, jodły. 
Ciszę tę przerwała później naganka i 
strzały. Zwyczajny obraz polowania. 
Wracano ze stanowisk w doskonałych 
humorach. Ścieżka wiodła ku szynom 
kolejowym. Oto specjalny wagon: 
ciepło, przyjemnie. Pocieranie rąk 
zmarzniętych, oczywiście rozmowy, 
doskonałe śniadanie. – Jeszcze raz 
do lasu, później herbata w zamku, 
wieczorem obiad. Najbardziej 
gościom łotewskim spodobał się 
specjalny obrządek myśliwski – przy 
zapalonych smołowych pochodniach 
ułożono trofea. Nastała cisza. Nagle 
zagrały trąby łowieckie i niosły te 
dźwięki dęby – dębom... Hymn 
pierwszy na cześć Prezydenta, drugi 
św. Huberta, patrona myśliwych. 
Następnie na cześć zabitych zwierząt. 
Istnieje specjalny kunszt takiej gry, 

Lūkins okazali się doskonałymi 
strzelcami, byli oczarowani 
rozmiarami i pięknem Puszczy, 
jak i „imponującą organizacją 
i przebiegiem polowania” (9). 
Podczas pobytu w Białowieży 
Łotysze zwiedzili muzeum 
puszczańskie, które mieściło się 
w nieistniejącym dziś pałacu 
carskim, a także rezerwat żubrów. 
Przemierzyli  także powstały parę 
miesięcy wcześniej Białowieski Park 
Narodowy. 7 stycznia polowanie 
zakończyło się przyjęciem gości 
w pałacu białowieskim, a potem 
łotewscy urzędnicy udali się przez 
Wilno do Rygi (10). W annałach 
pracy polskiej zachował się 
wywiad, jakiego udzielił minister 
spraw wewnętrznych Jānis Kauliņš 
polskim dziennikarzom. „Puszcza, 
gościnność, samo polowanie 
i jego rezultaty, wszystko było 
zachwycające” – cytowało ministra 
„Słowo” wileńskie (11). 

Co stało się potem

Później politycy łotewscy nie raz 
brali udział w polowaniach, także 
w Polsce. W 2014 roku „Polak na 
Łotwie” pisał o wizycie ministra 
propagandy Alfredsa Bērziņša w 

Polsce na rok przed wybuchem II 
wojny światowej. Bērziņš polował 
jednak nie w Białowieży, ale w 
Puszczy Niepołomickiej. 

Osiem lat po polowaniu 
białowieskim ani Polska, ani Łotwa, 
nie była już niepodległa. Tak się 
złożyło, że większość Łotyszy, 
którzy gościli na Podlasiu w 1933 
roku, poddana została represjom 
sowieckim i wymordowana. 
Burmistrz Hugo Celmiņš został 
zastrzelony w Lefortowie na krótko 
po wybuchu wojny sowiecko-
niemieckiej, nieco później 
rozstrzelano Jānisa Kauliņša. 
Finansista Hugo Dzelzītis zginął 
w 1943 roku na zsyłce sowieckiej. 
Sowieci zamordowali także byłego 
premiera Marģersa Skujenieksa, 
który w 1933 roku do Białowieży nie 
dotarł, a także Miervaldisa Lūkinsa, 
późniejszego adiutanta premiera 
Ulmanisa. 

Mimo tego, że bolszewicy 
wymordowali elitę łotewską, to 
pamiętać o tych, którzy odwiedzili 
Białowieżę, możemy my, autorzy 
tekstów do „Polaka na Łotwie”. Darz 
bór!

Tomasz Otocki

która wydobywa różne melodje, niby 
słuchając, można odgadnąć, o jaki 
rodzaj zwierzyny chodzi. – To bardzo 
piękne” – pięknie opisał dawny 
polski obyczaj łowiecki poznański 
dziennikarz. 

Jakie były efekty polowania? Jaką 
zwierzynę udało się zestrzelić? Kto 
wygrał? Jak pisała prasa ogółem 
zastrzelono 27 dzików, 13 kozłów, 4 
wilki, kilka jeleni oraz jednego lisa. 
Prezydent Ignacy Mościcki zastrzelił 
ogromnego wilka i jednego dzika, 
reszta polujących zastrzeliła sobie od 
jednego do kilku dzików. Wojewoda 
białostocki Kościałkowski zabił 
cztery kozły (samce sarny), zaś 
jeden z deputowanych do Sejmu 

Łotwy jelenia. „Wprost z nocnej ciszy 
leśnej, z nad ogniska, przy świetle 
pochodni, udali się dostatni myśliwi 
na dworzec. Znów w wagonie. A 
nazajutrz, także daleko, pochłonięci 
pracą i myślami, będą ci panowie 
od lasów białowieskich, od drzew, 
które już tyle wieków widziały, dla 
których codzienne sprawy ludzkie 
najbardziej nawet ważne, są 
śmiesznie małostkowe i obojętne” 
– pisał „Dziennik Poznański” w 
swojej relacji z Hajnówki. Jak po 
latach wspominali swą wizytę 
w województwie białostockim 
łotewscy dygnitarze?

Goście łotewscy, a szczególnie 
burmistrz Rygi Celmiņš i płk 

Redakcja „Polaka na Łotwie” 
składa serdeczne podziękowania 
Narodowemu Archiwum 
Cyfrowemu w Warszawie za 
udostępnienie zdjęć z wizyty 
łotewskich dygnitarzy w 1933 
roku. 

(1) O wizytach prominentów 
światowych w lasach państwowych 
II RP i polowaniach czytaj: 
Jarosław Krawczyk, „Lasy Drugiej 
Rzeczpospolitej w dawnych 
zapisach prasowych. Wydarzenia 
zwykłe i niezwykłe”, Centrum 
Informacyjne Lasów Państwowych, 
Warszawa 2010
(2) „Wypadek samochodowy 
premjera łotewskiego”, „Gazeta 
Polska”, nr 3 z 3 stycznia 1933, s. 2
(3) „Reprezentacyjne polowanie 
w Białowieży”, „Słowo”, nr 2 z 3 
stycznia 1933, s. 1
(4)Tamże. 
(5) „Polowanie reprezentacyjne w 
Białowieży”, „Dziennik Poznański”, 
nr 3 z 4 stycznia, s. 3
(6) „Nie w Wileńszczyźnie, lecz w 
Białowieży”, „Dzień Kowieński”, nr 
282 z 23 grudnia 1932, s. 5
(7) G.W., „Jak Prezydent Rzplitej 
polował na dziki i wilki”, „Dziennik 
Poznański”, nr 9 z 12 stycznia 
1933, s. 6, zobacz także „Polowanie 
w Białowieży”, „Słowo”, nr 8 z 9 
stycznia 1933, s. 2
(8) G.W., „Jak Prezydent Rzplitej 
polował...”, s. 6
(9) „Po reprezentacyjnem 
polowaniu w Białowieży”, „Nowy 
Dziennik”, nr 9 z 9 stycznia 1933, 
s. 11
(10) Jarosław Krawczyk, „Lasy 
Drugiej Rzeczpospolitej...”, s. 241
(11) „Polowanie w Białowieży”, 
„Słowo”, nr 8 z 9 stycznia 1933, s. 2

Uczestnicy zakończonego polowania z prezydentem Ignacym Mościckim (w 
środku). Widoczni także m.in.: Szef Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Karol Romer, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, wojewoda 

białostocki Marian Zyndram Kościałkowski, Wielki Łowczy Koronny inż. Herman 
Knothe, gen. Mieczysław Ryś-Trojanowski, płk Jan Głogowski, wielki łowczy Puszczy 
Białowieskiej Stefan Charczun. Autor: Witold Pikiel. Zdjęcie ze zbiorów Narodowego 

Archiwum Cyfrowego.

Uczestnicy polowania. Widoczni od lewej: wojewoda Marian Zyndram Kościałkowski, 
marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, minister sprawiedliwości Czesław 

Michałowski, Karol Romer, inżynier Herman Knothe, poseł  Bogusław Miedziński 
oraz generał dywizji Edward Śmigły-Rydz. Autor: Witold Pikiel. Zdjęcie ze zbiorów 

Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Pułkownik Lūkins z Łotwy w oczekiwaniu na zwierzynę. 
Autor: Witold Pikiel. Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



• Polak na Łotwie • 2322 • Polak na Łotwie • 

 Jedenasty listopada to 
dla każdego Polaka jest dniem, w 
którym radość splata się z zadumą 
i refleksją. Właśnie takie emocje 
towarzyszyły widzom uroczystego 
ogólnołotewskiego koncertu z okazji 
Dnia Niepodległości Polski i Łotwy 
zorganizowanego przez Centrum 
Kultury Polskiej w Daugavpils wraz 
ze Związkiem Polaków na Łotwie. 
Impreza, która odbyła się 6 listopada 
w dyneburskim Pałacu Kultury, 
zgromadziła nie tylko miejscowych 

Polaków lecz również rodaków i 
przyjaciół z Rygi, Lipawy, Rezekne, 
Krasławia oraz Jekabpils.
 Koncert pod tytułem „Pieśni 
Niepodległej Polski” rozpoczęło 
odśpiewanie hymnów państwowych 
Polski i Łotwy. Prowadzące – 
Krystyna Kunicka i Milena Różańska 
przypomniały, że właśnie śpiewając 
stare patriotyczne piosenki oddajemy 
hołd osobom, które walczyły o naszą 
wolność. Wiązankę polskich marszy 
oraz melodii zaprezentowała orkiestra 

dęta „Daugava” pod batutą dyrygenta 
polskiego pochodzenia Arnolda 
Grinberta.
 Swoją obecnością uroczystość 
zaszczycili mer Dyneburga Jānis 
Lāčplēsis, wicemer Pēteris Dzalbe, 
konsul Dmitry Konstantinow z 
Białoruskiego Konsulatu Generalnego, 
księża: Michał Siwicki, Andrzej 
Szewełs, Janusz Bułasz oraz Edward 
Woronecki. Mer miasta, podkreślił 
historyczną wspólnotę narodów 
polskiego i łotewskiego oraz 

stwierdził, że Polacy potrafią walczyć 
o niepodległość i zwyciężać. Swoje 
przymówienie zakończył składając 
życzenia po polsku. Listy gratulacyjne 
nadesłali również merowie z Rezekne 
– Aleksandrs Bartaševičs i z Jekabpils 
– Leonīds Salcevičs, a także Prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
Longin Komołowski. Natomiast 
najważniejszy list gratulacyjny przysłał 
premier Łotwy Māris Kučinskis, 
który przeczytała odznaczona 
Komandorskim Krzyżem Orderu 

Zasługi – pani Ināra Ostrovska.
 Goście mieli okazję usłyszeć 
także polskie pieśni patriotyczne w 
wykonaniu zespołów „Strumień” 
oraz „Kropelki” z Krasławia, chóru 
„Jutrzenka” z Rezekne. Zatańczył 
również zespół tańca ludowego 
„Kukułeczka” z Dyneburga, który 
wprowadził na scenę dynamikę i 
szczyptę polskiego temperamentu. 
Wzruszeni widzowie obejrzeli układ 
choreograficzny „Musztra ułańska” 
oraz „Mazura” w wykonaniu starszej 

grupy „Kukułeczki”. Kulminacją 
koncertu była kompozycja wokalno-
choreograficzna w wykonaniu 
wszystkich „Kukułek”, zespołu „Barwy 
Daugawy” z udziałem członków 
chóru „Polonez” z Rygi oraz zespołu 
„Bursztynki” z Lipawy. W finałowym 
występie zaprezentowała się Krystyna 
Kunicka oraz wszystkie polskie zespoły 
i chóry z całej Łotwy wyśpiewując 
patriotyczną piosenkę polonijną 
„Niech żyje nasz Orzeł biały”.   

PIEŚNI 
NIEPODLEGŁEJ POLSKI
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 W wigilię św. Andrzeja, 29 listopada, na ulicy 
Warszawskiej w Dyneburgu jak zwykle odbyła się 
huczna i barwna impreza andrzejkowa. 
 Tym razem licznie przybyli na Warszawską 
uczestnicy mieli okazję obejrzeć nowy występ teatralny 
uczestników „Uśmiechniętej Tęczy”. Reżyser Milena 
Różańska zaproponowała widzom bardzo aktualny 
temat – zmiany pór roku, miesięcy oraz wybryki natury, 
które sprawiają, że dzisiaj pory roku już nie są tak 
oczywiste. Aktorzy teatrzyku wcielili się w kolorowe, 
wesołe i śpiewne postacie, recytujące mniej lub więcej 
znane wiersze oraz śpiewając dziecięce piosenki. 
 Po atrakcyjnym występie aktorzy i Pani reżyser 
przepytali widzów z wiedzy na temat Andrzejek, a 
następnie wszyscy uczestnicy imprezy rozproszyli się 
po Domu Polskim, gdzie przygotowane były wróżby. 
Tegoroczne wróżki wpadły na bardzo nowatorskie 
pomysły. Oprócz takich tradycyjnych wróżb jak lanie z 
wosku, można było poszukać miłości w ziarnach gryki, 
powróżyć na wykałaczkach lub globusie. Chętni mogli 
otrzymać również magiczne gałązki, które należało 
zabrać do domu i wstawić do wody. Jeżeli rozkwitną do 
Bożego Narodzenia, to spełnią ukryte marzenia [przyp. 
red. – wiemy, że przynajmniej jedno się spełniło]. 
 Po męczącej turze wróżb „andrzejkowicze” 
posilili się smacznym ciastem i pasztecikami, a ci 
najbardziej wytrwali kontynuowali zabawę taneczną. 

 Łotewski Oddział Międzynarodowego Klubu 
Kobiet przez ostatnie dwie dekady organizuje wspaniałe 
i urocze przedsięwzięcie – charytatywny jarmark 
świąteczny.
 Już od kilku lat na jarmarkach przedstawiane 
są również polskie produkty. Dzięki hojności polskich 
firm działających na Łotwie oraz przedstawicieli 
polskiego biznesu, którzy przekazali dary na jarmark, 
3 grudnia w Ryskim Ratuszu stoisko Ambasady RP w 
Rydze mogło zaoferować tradycyjne polskie wyroby 
wędliniarskie, kosmetyczne, słodycze i napoje, polską 
ceramikę oraz wiele innych produktów. Tradycyjnie 
dużą popularnością cieszył się polski bigos ze śliwkami 
i grzybami.
 Stoisko polskie odwiedził goszczący na jarmarku 
Prezydent Łotwy Raimonds Vējonis z Pierwszą Damą 
Ivetą Vējone, a także były prezydent Valdis Zatlers z 
małżonką. 

XX JARMARK CHARYTATYWNY 
W RYDZE

TRADYCYJNE ANDRZEJKI 
W DOMU POLSKIM

 7 grudnia w Bibliotece Akademickiej 
Uniwersytetu Łotewskiego odbyła się prezentacja 
kalendarza na 2017 rok. Tematem kalendarza zostały 
„Odbicia Polski w dawnych świadectwach na Łotwie”. 
Jest to efekt owocnej współpracy Ambasady RP w Rydze, 
Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego i 
spółki ubezpieczeniowej BALTA (PZU). 
 Kalendarz zawiera polonika, od lat pieczołowicie 
przechowywane w Bibliotece Akademickiej. Na 
stronach kalendarza umieszczone zostały interesujące 
świadectwa o losach dawnych manuskryptów i książek. 
Są to m. in. listy króla Polski Jana III Sobieskiego 
do księcia Kurlandii Jakuba Kettlera, renesansowa 
oprawa z superekslibrisem z tzw. Monumentów króla 
Polski Zygmunta II Augusta, książki z biblioteki poety 
i dyplomaty Daniela Hermanna (1541–1601) oraz 
Biblioteki Załuskich, a także wydawnictwa Gustawa 
Manteuffela (1832 –1916), mapy oraz portrety. 
 Warto wiedzieć, że  kalendarzu znalazły się 
– z oczywistych względów -  tylko nieliczne poloniki 
Biblioteki Akademickiej. Zbiory poloników są bowiem 
o wiele bogatsze i obejmują okres od czasów Gutenberga 
(XV w.) aż po współczesność. Do najcenniejszych 
zabytków należy Biblia Łacińska (Biblia Latina) z 
1483 r. pochodząca ze zbiorów polskiego magnata bp. 
Józefa Andrzeja Załuskiego (1701–1774). Biblioteka 
posiada zbiory związane ze znanymi polskimi rodami 
szlacheckimi z Polski i Litwy – Zamojskich i Radziwiłłów, 
a także szlachty z Łotwy – Borchów i Platerów, a także 
znakomity dorobek folklorysty, etnografa i wydawcy – 
Gustawa Manteuffla (1832–1916). 
 Prezentacji kalendarza dokonali dyrektor 
Biblioteki Venta Kocere, Ambasador RP na Łotwie Ewa 
Dębska oraz Prezes Zarządu spółki ubezpieczeniowej 
BALTA Bogdan Benczak. Z bogatymi zasobami książek, 
druków, rękopisów i fotografii dotyczącymi Polski, które 
w części zostały wykorzystane w kalendarzu, zapoznała 
gości Kierownik Działu Rękopisów i Rzadkich Książek 
Aija Taimiņia. Wydarzenie uświetnił chór Uniwersytetu 
Łotewskiego De Coro pod kierownictwem Pēterisa 
Vaickovskiego, wykonując kilka pieśni, których 
teksty i nuty zostały zapisane i wydane przez Gustawa 
Manteuffla.

WYJĄTKOWY KALENDARZ 
NA 2017 ROK

 Grudniowe wystawy w Domu Polskim w 
Dyneburgu tradycyjnie poświęcone są zbliżającym 
się Świętom Bożego Narodzenia. Tym razem na 
Warszawskiej gościła barwna wystawa prezentująca  
jeden ze świątecznych symboli – wieniec adwentowy. 
Pod koniec listopada i na początku grudnia do Domu 
Polskiego przybywały coraz to nowe prace, przygotowane 
przez uczniów klas młodszych Gimnazjum Polskiego 
im. Józefa Piłsudskiego.  
 Wieniec adwentowy jest jednym z symboli 
Adwentu – czasu oczekiwania na narodziny Jezusa. 
Kolisty kształt oznacza, że Bóg jest wieczny, nie ma 
początku ani końca. Wieniec jest także symbolem 
rodziny oczekującej i przygotowującej się na godne 
spotkanie z Jezusem w Betlejem. Wieńce adwentowe 
i  znajdujące się na nich świece nie tylko pomagają 
odliczać upływające tygodnie, ale również stanowią 

SYMBOL ŚWIĄT – WIENIEC 
ADWENTOWY
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 13 grudnia w Małej Gildii w Rydze Ambasada 
RP w Rydze symbolicznie upamiętniła 25-lecie powrotu 
języka polskiego do szkół i uczelni łotewskich.
 Wydarzenie zostało połączone z koncertem 
znakomitej polskiej orkiestry barokowej Arte dei 
Suonatori, którym towarzyszyli wybitni klawesyniści, 
Marcin Świątkiewicz oraz Aina Kalnciema. Koncert 

polskiej orkiestry zamykał tegoroczną edycję Festiwalu 
Muzyki Barokowej.
 Uroczystość zaszczycił swoją obecnością 
Minister Edukacji i Nauki Republiki Łotewskiej Kārlis 
Šadurskis. Przybyli również przedstawiciele polskich 
szkół na Łotwie, łotewskich uczelni oferujących 
nauczanie języka polskiego, samorządów oraz 
przedstawiciele świata artystycznego.
 Ambasador RP Ewa Dębska w swoim 
przemówieniu podkreśliła, że język polski na Łotwie 
cieszy się długą tradycją. Przypomniała, że obecnie na 
Łotwie funkcjonują dwa polskie gimnazja w Daugavpils 
i Rezekne, szkoła średnia z oddziałem przedszkolnym 
w Rydze, a także szkoła podstawowa w Krasławiu 
i przedszkole w Daugavpils. Poza tym na trzech 
uczelniach: Uniwersytecie Łotewskim, Łotewskiej 
Akademii Kultury w Rydze oraz Uniwersytecie w 
Daugavpils odbywają się zajęcia w języku polskim. 
Ambasador przekazała wyrazy wdzięczności władzom 
szkół i uczelni za to, że od lat dbają o jak najwyższą 
jakość nauczania i wciąż angażują się w realizację swojej 
misji. 

świąteczną ozdobę, która oświetla najciemniejszą porę 
roku.
 Wystawa wieńców w galerii była uwieńczeniem 
konkursu «Najlepszy Wieniec Adwentowy» 
zorganizowanego przez Centrum Kultury Polskiej. Do 
udziału zgłosiło się w tym roku prawie czterdziestu 
uczniów. Oryginalne i pomysłowe wieńce, wykonane z 
wikliny papierowej, malowane, ozdobione za pomocą 
różnych materiałów, oceniała Dace Abricka, artystka i 
wykładowczyni z Saules skola. Zdecydowana większość 
prac była wykonana na tradycyjnej podstawie z gałązek 
świerku lub sosny, lecz były też pomysły bardzo 
niezwykłe, na przykład wieniec z makaronu, papieru 
lub cukierków.  
 Na uroczystym otwarciu wspaniałej wystawy 
8 grudnia zaśpiewał zespół „Barwy Daugavy”. Każdy 
uczestnik wystawy otrzymał prezencik od koleżanki 
Świętego Mikołaja, Lalki Zuzi, która zawitała na wystawę, 
aby podziękować dzieciom za udział i zaangażowanie. 
Przyznano kilka nagród, lecz najpiękniejszy wieniec 
zrobiła Alisa Petkune Petrova. 

25 ROCZNICA POWROTU 
JĘZYKA POLSKIEGO 

DO SZKÓŁ I UCZELNI 
ŁOTEWSKICH

 Szkoła Polska im. Ity Kozakiewicz w Rydze 
15 grudnia gościła licznie przybyłych na spotkanie 
bożonarodzeniowe stołecznych Polaków. Wydarzenie 
zrealizował Ryski Oddział Związku Polaków na Łotwie 
wspólnie ze szkoła polską oraz Ambasadą RP w Rydze.
 Aulę wypełniała atmosfera świąt Bożego 
Narodzenia. Uczniowie po mistrzowsku wykonali 
jasełka, a następnie zabrzmiały tradycyjne kolędy 
polskie, zarówno w wykonaniu najmłodszych, jak i 
Klubu Kultury Polskiej „Polonez”.

 Ambasador RP Ewa Dębska życzyła zebranym 
spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych w rodzinnej atmosferze, kultywowania 
polskich tradycji, zapachu pierników i choinki.
 Polską wigilię swoją obecnością zaszczycił 
również Arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, który 
przypomniał zebranym o duchowym wymiarze 
nadchodzących świąt. Nie zbrakło tradycyjnego 
dzielenia się opłatkiem i składania życzeń.

WIGILIA 
RYSKICH POLAKÓW

 W okresie bożonarodzeniowym Centrum 
Kultury Polskiej w Daugavpils zorganizowało konkurs 
recytatorski dla uczniów klas młodszych „Wiersze pod 
choinkę”. 
 W zmaganiach artystycznych 16 grudnia wzięło 
udział około 30 recytatorów z klas 1–3 Państwowego 
Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego. 
Uczestników konkursu  obowiązywało  pamięciowe 
przygotowanie utworu poetyckiego, trwającego nie 
więcej niż 3 minuty. Recytatorska prezentacja utworów 
mogła  być wzbogacona o środki teatralne: gest, ruch, 
muzykę oraz elementy scenograficzne, jeżeli służą one 
twórczej interpretacji tekstu. 
 Konkursowiczów oceniało jury: Ewa Dunaj – 
nauczycielka z Polskiego Gimnazjum, Maria Jurkowa – 
członkini Zarządu „Promienia” oraz Daniela Bazylczuk 
– studentka Kolegium Kultury w Rydze. Po wysłuchaniu 
wszystkich recytatorów jury przyznało I, II, III miejsce 
oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych. 
Najlepszymi recytatorami świątecznych wierszy zostali 
Margarita i Piotr Radziwanowiczowie oraz Diana 
Apeine. 
 Przygotowane przez dzieciaków utwory na 
pewno się przydały pod choinką, by zasłużyć na 
świąteczne słodycze i niespodzianki. 

„WIERSZE POD CHOINKĘ”

 Grudzień jest miesiącem szczególnym, bo 
czekamy na Święta. Jest także miesiącem bardzo 
krótkim dla uczniów, którzy cieszą się z zimowych 
ferii. Tymczasem, przed udaniem się na zasłużony 
wypoczynek, uczniowie Krasławskiej Szkoły 

 KRASŁAWSCY POLACY 
W OCZEKIWANIU ŚWIĄT
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 Jekabpilski Oddział Związku Polaków na 
Łotwie - stowarzyszenie „RODACY”, realizując część 
projektu „Polacy w Semigalii – teraz i w dawne czasy”, 
1 października organizował tematyczną wycieczkę 
„Polskie ślady w Semigalii”, której celem było połączenie 
przyjemności bycia wśród przyrody i radości poznawania 
historii regionu, który ma naprawdę wiele pamiątek – 
śladów polskich. W słoneczną i ciepłą jesienną sobotę 
dwudziestu siedmiu ciekawskich wyruszyło autokarem 
w drogę w kierunku powiatu iłuksztańskiego.
 Pierwszym przystankiem był rzymsko-katolicki 
Kościół św. Piotra i Pawła w parafii Rubene, z którego 
uczestnicy wyprawy udali się do gospodarstwa „Gulbji”, 
by zapoznać się z zagrodą chłopską historycznego 
regionu Selonii. Następnym obiektem do zwiedzenia był 
pałac hrabiów Platerów-Zybergów i kościół w Bebrene. 
Wiele ciekawych informacji udzieliła przewodniczka 
Benita Strausa. Następnie wycieczka ruszyła do kościoła 
rzymsko-katolickiego i miejskiego Centrum Dzieci i 
Młodzieży w Iłukszcie.
 W drodze powrotnej uczestnicy imprezy 
odwiedzili Daugavpils, gdzie nie tylko spotkali się z 
prezesem ZPŁ Ryszardem Stankiewiczem w Domu 
Polskim, lecz również zwiedzili piękną Świątynię 
Prawosławną. Projekt był współfinansowany przez 

Ministerstwo Kultury i Zemgalskie Centrum PRO we 
współpracy z Centrum resursów PRO w Jekabpilsie.

 Odległość od miasta Jakobsztadt (Jēkabpils) 
do Staburaga stanowi prawie 30 km. Na tym odcinku 
drogi i dalej do Fridsztadtu (Jaunjelgava) za dawnych 
czasów  mieściło się mnóstwo karczm: oberża na 
wyspie, karczma Robeżkrogs, szynk Słazdu krogs i wiele 
innych. Dlaczego tak dużo? Wyjaśnienie znajdziemy na 
kartkach z historii tego regionu – tu leżał szlak handlowy 
Iłłukszta – Mitawa (Jelgava). Również Daugava była 
popularnym szlakiem handlowym. Oczywiście, to 
była droga z przeszkodami, ponieważ w niektórych 
miejscach rzeka była obfita w progi, które stwarzały  
zagrożenie bezpiecznej podróży kupców, handlarzy, 
dlatego towary dostarczano przeważnie drogą lądową. 
Jednak wielu mieszkańców okolicznych wsi uprawiali 
rzemiosło flisaka, aby mieć zarobek, bo flisactwo było 
dobrym źródłem zarobkowym. Po ciężkim dniu pracy 
zdarzało się, że flisacy nocowali we dworze Vigante – 
gospodarz był życzliwy i gościnny.
 Zainteresowani historią tego regionu Polacy, 
członkowie Stowarzyszenia „Rodacy”, ruszyli 11 
listopada z Jekabpilsu tą dawną drogą w kierunku 
Staburaga, aby dotrzeć na spotkanie z łotewskim 
Towarzystwem „Staburags”. Celem spotkania było 
zapoznanie się z tradycją świętowania dnia św. Marcina 
w sąsiednim powiecie. Dom Spotkań Staburags czekał 
na gości. Tu Pani Inara Gałwanauska – kierowniczka 
teatru amatorskiego „Pierwsa Prognoza”- opowiedziała 
o współczesnych tradycjach świętowania „Marcinków”. 
Zgodnie z tradycją, przybyłe na święto „Dzieci Marcina”, 
czyli przebierańcy w maskach, muzyką, śpiewem, w 

tanecznym rytmie zachęciły obecnych do wspólnego 
korowodu, do wspólnej zabawy. Nie zabrakło też 
zabawnych zagadek, które także są nieodłączną atrakcją 
imprezy marcinkowej.
 Zwiedziliśmy dokładnie budynek Domu 
Spotkań: obejrzeliśmy tu wystawę prac miejscowych 
malarzy artystów-amatorów oraz wzięliśmy udział w 
warsztatach wikliniarstwa, które prowadziła Diana 
Rutkiewicz. Pod jej kierownictwem każdy z uczestników  
wykonał  z ciętej wikliny podstawkę pod filiżankę do 
herbaty.
 Przy świątecznym stole, kosztując tradycyjnych 
słodkich potraw polskich oraz łotewskich, śpiewaliśmy 
na przemian polskie i dobrze znane łotewskie piosenki, 
na przykład, „Rosła różyczka” oraz „Bieda moja, wielka 
bieda”.
 W końcu spotkania omówiliśmy możliwości 
dalszej współpracy – „Rodacy” opowiedzieli się za 
kontynuacją warsztatów wikliniarskich w Jekabpils, 
zapraszając wszystkich zainteresowanych. Natomiast 
przyjaciele ze Staburaga chętnie posłuchaliby polskich 
piosenek na najbliższej imprezie u siebie.
 Spotkanie „Święto Marcina w Staburagu” 
było jednym z wydarzeń, zaplanowanych w projekcie 
„Polacy w Zemgale teraz i w dawne czasy”, który jest 
wspierany finansowo przez Ministerstwo Kultury Łotwy 
oraz ośrodek OPR we współpracy z Centrum Resursów 
OPR.

Ryszard Barkowski, kierownik projektu

W DZIEŃ ŚW. MARCINA PRZEPLATAJĄ 
SIĘ POLSKIE I ŁOTEWSKIE TRADYCJE LUDOWE

POLSKIMI ŚLADAMI 
PO SEMIGALII

KALEJDOSKOP 
WYDARZEŃ

Podstawowej im. Hrabiów Platerów ucieszyli miejscową 
społeczność wzruszającym koncertem świątecznym.
 Impreza połączyła uczniów, nauczycieli, 
rodziców i dziadków, a także członków lokalnego 
Oddziału ZPŁ. Pięknie wystrojona sala i udekorowana 
choinka przyczyniła się do podniosłego nastroju 
publiczności. Na wstępie dzieci przygotowały przegląd 
najważniejszych wydarzeń odchodzącego roku i 
pokazały swe najciekawsze przygody. Oczywiście nie 
zabrakło kolęd przygotowanych przez uczestników 
zespołu wokalnego „Kropelki” pod kierownictwem 
Sergiusza Artemenkowa. 
 Błogosławieństwa udzielił ksiądz Rodions Doļa 
z kościoła pod wezwaniem św. Ludwika w Krasławiu. 
Był wśród wiernych, by dzielić się radością i napawać 
nadzieją. 
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SOFIA MEDWEDEWA

ZESPÓŁ WOKALNY „PRZYJACIÓŁKA”

MARIA JURKOWA

SOLISTKI ZESPOŁU „KROPELKI”

CHÓR „PROMIEŃ”

ZESPÓŁ „KROPELKI” Z KRASŁAWIA

SOLISTA PAWEŁ PROZOR FINAŁ KONCERTU

 Ostatni koncert sezonu 
artystycznego w Centrum 
Kultury Polskiej co roku jest 
bardzo rodzinnym, wzruszającym 
i niesamowicie pięknym 
wydarzeniem. Święta Bożego 
Narodzenia to cudowny okres 
dla ludzi w każdym wieku – 
wszyscy lubimy zapach pierników, 
mandarynek, prezenty pod choinką 
i uwielbiamy nasze wspaniałe 
polskie kolędy, które nie mają sobie 
równych na całym świecie. 
 Wieczorem 27 grudnia 
na Warszawskiej dyneburscy 
Polacy zebrali się, by dochować 
tej wspaniałej narodowej 
tradycji – posłuchać kolęd oraz 
wspólnie zaśpiewać utwory 
ku chwale Wszechmogącego. 
Koncert zainaugurowała solistka 
zespołu „Barwy Daugawy” 
Sofia Medwedewa, a następnie 

na scenę zawitały dziewczyny z 
zespołu wokalnego „Kropelki” 
z Krasławskiej Szkoły Polskiej 
im. Hrabiów Platerów. Małe 
piosenkarki uczące się śpiewu 
pod kierownictwem Sergiusza 
Artemenkowa zaprezentowały 
przeplatane wierszami i ciekawymi 
sentencjami polskie piosenki. 
 Dyrektor Centrum Kultury 
Polskiej Żanna Stankiewicz 
przygotowała dla widzów 
niespodziankę – krótki przegląd 
imprez, w których uczestniczyły 
nasze polskie zespoły oraz 
miejscowi Polacy w 2016 roku. W 
dalszej części koncertu kilka kolęd 
zaśpiewał zespół wokalny „Harfa”, 
po czym na scenie stanął zasłużony 
chór „Promień” pod batutą Reginy 
Krukowskiej. Po kilku utworach 
wodzę przejęła Pani Maria Jurkowa, 
która jest nie tylko członkiem 

zarządu Dyneburskiego Oddziału 
ZPŁ, lecz również piosenkarką 
oraz autorką licznych piosenek. 
Przygotowała na świąteczny koncert 
kilka własnych utworów. W finale 
zaś chór „Promień” pod batutą 
Pani Jurkowej zaśpiewał piosenkę, 
do której tekst napisała Anna 
Czubajewska – jedna z pierwszych 
nauczycielek szkoły polskiej. Jako 
solista wystąpił Pan Paweł Prozor 
– syn świętej pamięci Ireny Prozor, 
wieloletniej uczestniczki chóru.
 Na zakończenie artyści i 
widzowie zaśpiewali kolędę „Cicha 
noc” i zrobili wspólne zdjęcie. 
Po koncercie goście i uczestnicy 
koncertu składali sobie życzenia 
w saloniku „Pod gwiazdami” i 
jeszcze długo na Warszawskiej 
rozbrzmiewały piękne polskie 
kolędy.

WŚRÓD 
BOŻONARODZENIOWEJ CISZY…
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Mazur w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego „Kukułeczka”
podczas uroczystego koncertu z okazji Niepodległości Polski
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