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UROCZYSTY POCHÓWEK 
POLSKICH LEGIONISTÓW W ŁAWKIESACH:

POLEGLI W WALCE O WOLNOŚĆ



 W 1997 roku z inicjatywy dyneburskich Polaków 
oraz przy wsparciu lokalnych władz samorządowych 
zostało założone Centrum Kultury Polskiej. Obchody 
jubileuszu 20-lecia placówki odbyły się 21 października 
w Domu Kultury Powiatu Daugavpilskiego.

 Barwna i wzruszająca impreza zaczęła się od 
pokazu filmu, który został nakręcony na poprzedni 
jubileusz, czyli 15-lecie centrum. Prowadzące, pani 
Krystyna Kunicka oraz dyrektor Żanna Stankiewicz, 
w skrócie przedstawiły widzom działalność centrum, 
w którym obecnie oprócz chóru “Promień” (dyrygent 
Regina Krukowska, akompaniator Ludmiła Andrejewa) i 
zespołu tańca ludowego „Kukułeczka” (kierownik Żanna 
Stankiewicz) działa też grupa teatralna „Uśmiechnięta 
tęcza” (reżyser Milena Sawkina) i zespół wokalny „Barwy 
Daugawy” (kierownik Stanisław Jakowenko). Najmłodsi 
uczniowie Państwowego Gimnazjum Polskiego im. 
Józefa Piłsudskiego po lekcjach przychodzą do klubu 
„Polska chatka” (prowadząca Renata Rożoszczonok). W 
tym roku założono Klub Młodych Czytelników „Okno 
na świat”.

 Życzenia dla CKP złożyli wiceburmistrz 
Duneburga Aivars Zdanovskis, sekretarz stanu w 
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP 
Jarosław Sellin, kierownik Oddziału Integracji Społecznej 
i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Departamentu 
Integracji Społecznej Ministerstwa Kultury Republiki 
Łotewskiej Anita Kleinberga, ambasador RP Ewa 
Dębska, przedstawiciele duchowieństwa oraz wielu 
zaprzyjaźnionych placówek kulturalnych i oświatowych.

 W trakcie koncertu wystąpił Stanisław Jakowenko 
i solistki z „Barw Daugavy”, młodzież i dzieci z zespołu 
tańca ludowego „Kukułeczka” oraz chór „Promień”.
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 W Łotewskim Muzeum Wojny 4 października 
odbyło się przyjęcie ku czci 97. rocznicy zwycięskiej 
bitwy warszawskiej oraz otwarcie wystawy „Józef 
Piłsudski. Mąż stanu Polski i Europy”. 
 W uroczystości z udziałem ministra obrony 
Republiki Łotewskiej Raimondsa Bergmanisa 
uczestniczyli także przedstawiciele dowództwa 
Łotewskich Narodowych Sił Zbrojnych, członkowie 
korpusu dyplomatycznego, a także delegacja 
Wielonarodowego Batalionu NATO na Łotwie. 
 Gości przywitali ambasador RP Ewa Dębska oraz 
attaché obrony płk Roman Opalach, którzy przypomnieli 
o dobrych historycznych tradycjach współpracy obu 
krajów, a także przybliżyli zebranym postać marszałka 
Piłsudskiego – bohatera prezentowanej wystawy.
 Ekspozycję, składającą się z dwudziestu plansz, 
opracował zespół naukowy Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku. Badacze w przejrzysty sposób przedstawili 
życie i dziedzictwo myśli marszałka. Jedna z plansz 
poświęcona została łotewskim wątkom w jego biografii. 
Na wystawę składa się bogaty materiał ilustracyjny 
zaczerpnięty ze źródeł archiwalnych opatrzony 
napisami w języku łotewskim.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 
NA ŁOTWIE

KALEJDOSKOP 
WYDARZEŃ

 Tradycyjną jesienną imprezą w Centrum 
Kultury Polskiej w Dyneburgu jest Święto Marchewki, 
które w tym roku odbyło się już po raz szósty.
 W zabawie edukacyjno-poznawczej w Domu 
Polskim wzięli udział uczniowie klas młodszych 
Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa 
Piłsudskiego. Dzieci dowiedziały się wiele nowego o 
pożytecznych warzywach oraz uczestniczyły w spektaklu 
przygotowanym przez grupę teatralną „Uśmiechnięta 
tęcza”. Główną bohaterką inscenizacji była Marchewka, 
w którą wcieliła się Kornelia Łapkowska.
 Ciekawscy uczniowie aktywnie zgłaszali się do 
konkursów i zadań, odgadywali zagadki, a na końcu 
każdy mógł spróbować prawdziwego świeżego soku. 
Święto sprawiło dzieciom wiele radości, pomogło 
poczuć ducha współpracy oraz zostawiło w sercach 
niezapomniane wrażenia.

ŚWIĘTO 
MARCHEWKI 2017

 Jekabpilskie polskie stowarzyszenie „Rodacy” w 
2017 roku realizowało projekt „Inspiracja przynależności 
do Państwa Łotewskiego. Ita Kozakiewicz”, a 13 
października odbyła się impreza podsumowująca. 
 Projekt został zrealizowany przy wsparciu 
łotewskiego Funduszu Integracji Społeczeństwa w 
ramach „Programu współpracy młodzieży łotewskiej i 
młodzieży mniejszości narodowych”. Już na początku 
lata siedem grup roboczych pod wodzą nauczycieli 
zaczęło zbierać materiały związane ze śladami Polaków 
na Łotwie. Na podstawie zgromadzonych informacji 
przygotowano wystawę, którą można obejrzeć w 
siedzibie Stowarzyszenia „Rodacy” przy ul. Brīvības 45. 
W grupach roboczych pracowała młodzież pochodzenia 
łotewskiego, polskiego, rosyjskiego, białoruskiego oraz 
romskiego. Wśród badanych tematów były możliwości 

ITA KOZAKIEWICZ – 
INSPIRACJA DLA MŁODZIEŻY
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WIECZNY ODPOCZYNEK 
POLSKIM LEGIONISTOM!

UCZNIOWIE Z REZEKNE 
W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

którym powiewa 28 flag państw członkowskich Unii 
Europejskiej, wypełnili młodzi entuzjaści – zwolennicy 
tworzenia wspólnej mocnej Europy.
  Uczestników w ramach internetowej konferencji 
prasowej przywitał wiceprzewodniczący PE Dimitrios 
Papadimoulis, który odpowiadał na trudne pytania 
dobrze przygotowanych uczniów. Podjęto takie tematy 
jak bezrobocie, korupcja, bezpieczeństwo granic, 
czystość przyrody itp. 
 Następnie młodzież podzielono na sześć 
grup roboczych, czyli komisji, żeby dyskutować o 
tematach takich jak środowisko i odnawialne źródła 
energii, migracja i integracja, zatrudnienie młodzieży, 
bezpieczeństwo i prawa człowieka oraz przyszłość 
Europy. Toczyły się bardzo ożywione dyskusje, każdy 
uczestnik mógł wypowiedzieć się, zgłaszając własny 
wniosek lub rozwiązanie problemu. Wypracowano i 
uchwalono wspólnie przygotowane rezolucje.  
 Kolejnym elementem wizyty był udział w grze 
EUROGAME. Utworzono cztery międzynarodowe 
czteroosobowe drużyny, które musiały odpowiadać na 
pytania związane z historią, sztuką, geografią i muzyką. 
Dzień Euroscoli zakończył się bardzo podniosłą 
chwilą – przy dźwięku hymnu UE młodzież z różnych 
państw z flagami w rękach utworzyła barwny pochód. 
Uczestnicy imprezy zaznaczyli, że była pomogła im ona 
nie tylko dowiedzieć się, jak funkcjonuje Parlament 
Europejski, lecz również utwierdzić się w przekonaniu, 
że współczesny młody człowiek powinien być aktywny 
politycznie i angażować się w rozwój kraju i Europy.

 Grupa uczniów i nauczycieli z rezekneńskiego 
gimnazjum polskiego na początku października 
udała się do Strasburga, żeby reprezentować Łotwę 
na spotkaniu zwycięzców Euroscoli z całej Unii 
Europejskiej.
 Euroscola to konkurs wiedzy o Unii 
Europejskiej skierowany do uczniów klas 10-12. 
Organizatorem konkursu jest Biuro Informacyjne 
Parlamentu Europejskiego na Łotwie, a główna nagroda 
to dofinansowanie wizyty w siedzibie Parlamentu 
Europejskiego w Strasburgu.
 Podróż łotewskiej delegacji trwała aż dziewięć 
dni. Grupa składająca się z dwudziestu uczniów i pięciu 
nauczycieli autokarem przemierzyła Litwę, Polskę 
i Niemcy, żeby w końcu dotrzeć do Strasburga. Po 
drodze zespół dyskutował na aktualne tematy związane 
Unią Europejską, żeby przygotować się do zasiadania 
w parlamencie. Uczniowie stwierdzili, że bycie 
deputowanym to naprawdę ogromna odpowiedzialność, 
zdając sobie sprawę z tego, że każda decyzja i działanie 
ma określone skutki.
 Wczesnym rankiem 12 października do 
Parlamentu Europejskiego wkroczyło 495 uczniów 
z 28 państw. Monumentalny budynek, przed 

edukacji w języku polskim na Łotwie, rodowody 
polskich rodzin, osobowość Ity Kozakiewicz, wkład 
Polaków w utworzenie państwa łotewskiego, Kampania 
Łatgalska itp.
 Młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w projekcie, 
przyznali, że mimo różnic kulturowych nie mieli 
żadnych problemów ze współpracą. Zaznaczyli, że 
konflikty na tle narodowościowym przeważnie są 
rozpalane przez polityków, a zwykli ludzie w naszym 
niewielkim, ale wielonarodowym kraju na co dzień nie 
mają problemów we wzajemnych relacjach. 

 W trakcie wykopalisk i badań archeologicznych 
prowadzonych w latach 2016-2017 przez zespół 
poszukiwaczy „Dinaburg” zidentyfikowano groby 
dziewięciu polskich żołnierzy, którzy walczyli o 
wyzwolenie Łatgalii z rąk bolszewików. Po ekshumacji 
i przeprowadzeniu badań postanowiono pochować 
ich na cmentarzu w Ławkiesach, gdzie znajdują się 
zbiorowe mogiły kilkudziesięciu żołnierzy z 1 Pułku 
Piechoty Legionów. Zostali tu pochowani również 
polegli w walkach o Grzywę 27-28 września 1919 roku.
 
 Uroczysty pochówek legionistów 21 października 
zaczął się o godz. 12:00 od mszy świętej w Kościele 
pw. św. Piotra i Pawła w Ławkiesach, którą celebrował 
biskup diecezji jełgawskiej Edward Pawłowski. Kazanie 
wygłosił ksiądz kapelan Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego na Łotwie Grzegorz Przewrocki. Po mszy 
głos zabrali minister Jarosław Sellin, sekretarz stanu w 
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, 
prezes Komitetu Cmentarzy Bratnich Arnis Āboltiņš 
oraz prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard 
Stankiewicz. List szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych – pana ministra Jana Józefa 
Kasprzyka odczytała pani Julita Turos. 
 Następnie zebrani udali się na cmentarz. 
W uroczystości czynny udział wzięli nie tylko 
przedstawiciele Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
pod dowództwem majora Marka Potorskiego lecz 
również żołnierze 34. Batalionu Łotewskiej Gwardii 
Narodowej pod dowództwem majora Anatolijsa 
Derjuginsa. Wśród gości znaleźli się również ambasador 
RP na Łotwie Ewa Dębska, kierownik Wydziału 
Integracji Społecznej i Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego Departamentu Integracji Społecznej 
Ministerstwa Kultury RŁ Anita Kleinberga oraz attache 
obrony RP na Łotwie płk Roman Opalach.
 
 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez 
dyneburski oddział Związku Polaków na Łotwie 
„Promień” przy wsparciu Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego RP oraz we współpracy z 
Ambasadą RP w Rydze i Fundacją „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”.
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NIEPODLEGŁOŚĆ, 
NIEPODLEGŁOŚĆ!

 9 listopada, w przeddzień 99. 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę i łotewskiego święta 
Laczplesisa, Polacy z Dyneburga, 
Rzeżycy oraz innych miejscowości 
zgromadzili się w Centrum 
Kultury Powiatu Daugavpilskiego 
na patriotyczny biało-czerwony 
koncert.

 Imprezę zaszczycili swoją 
obecnością wiceburmistrz miasta 
Daugavpils Aivars Zdanovskis, 
kierownik Wydziału Polityczno 
- Ekonomicznego Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze 
Ewelina Brudnicka, przedstawiciele 
duchowieństwa oraz goście z Polski.  
Na początku imprezy publiczność 

miała okazję cieszyć się muzyką 
w wykonaniu polsko-łotewskiego 
duetu: Gleba Belajewa z Uniwersytetu 
Daugavpilskiego (fortepian) 
oraz Ryszarda Żołędziewskiego, 
profesora Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
(saksofon). 
Poważny program patriotyczny 

przedstawił chór „Promień” pod 
batutą Marii Jurkowej, a także chór 
„Jutrzenka”, którym dyrygowała 
Irena Iwanowa. Łotewskie i polskie 
tańce oraz kompozycję wokalno-
choreograficzną zaprezentował 
zespół tańca ludowego „Kukułeczka” 
pod kierownictwem Żanny 
Stankiewicz.

 Tradycyjnie 11 listopada 
o godzinie 11.00 Polacy, 
przedstawiciele związku i władz 
miasta zebrali się na Słobódce przy 
krzyżu poświęconym poległym 
legionistom polskim. Polacy udali 
się również do Ławkiesów na 
kwaterę polskich żołnierzy.
 Msza święta w intencji 

Ojczyzny skupiła Polaków w 
kościele pod wezwaniem Serca 
Jezusowego 12 listopada. W pięknie 
przystrojonym sanktuarium zebrali 
się dorośli, dzieci i młodzież, 
żeby wspólnie dziękować Bogu 
za dar wolności.  W trakcie 
mszy dary złożyły dzieci z zespołu 
„Kukułeczka”.
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PATRIOTYCZNE WYSTAWY 
W GALERII CKP

 W przeddzień Święta Niepodległości Republiki 
Łotewskiej w galerii Centrum Kultury Polskiej 
otworzono dwie bardzo podobne wystawy – na jednej 
prace amatorów, a na drugiej - mistrzów.
Wystawa profesjonalnych fotografów skupionych w 
studio fotograficznym „Ezerzeme-F” obejmowała 
20 zdjęć o tematyce patriotycznej. Autorami prac są 
członkowie studium: Linards Onzułs, Sergiejs Sokołows, 
Swietłana Pokułe, Jelena Iwancowa, Inese Minowa oraz 
Julia Kożemjakina. Autorzy zdjęć czerpią inspirację z 
ludzi, ich dzieł i dobrych uczynków odzwierciedlających 
patriotyzm społeczeństwa i miłość do kraju rodzinnego. 
 Studio fotograficzne „Ezerzeme-F” jednoczy 
17 fotografów z Daugavpils, powiatu daugavpilskiego, 
Dagdy, Iłłukszty oraz Visaginas (Litwa). Są wśród nich 
zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Od 2010 roku 
„Ezerzeme-F” zorganizowało 37 wystaw zbiorowych 
Dyneburgu, Prelach, Rzeżycy, Lipawie, a także w 
Magdeburgu, Pskowie oraz Visaginasie. 
 Druga wystawa składała się ze zdjęć uczniów 
klasy 11 Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa 
Piłsudskiego. Dwa tygodnie przed jej otwarciem autorzy 
zdjęć wzięli udział w warsztatach fotograficznych w 
Polsce i wrócili do domu z nowym doświadczeniem. 
Młodzież została zainspirowana przez pejzaże, 
przyrodę, architekturę, kulturę i tradycje polskie. 
Wystawa ilustruje, w jaki sposób pokolenie fecebooka 
i instagrama dzieli się z widzem swoimi emocjami i 
światopoglądem. 

 Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki 
Łotewskiej planuje wprowadzić zmiany w systemie 
edukacji oraz optymalizować sieć placówek 
oświatowych. Szczególne reformy mają dotknąć szkoły 
mniejszościowe, dlatego 14 listopada w Ambasadzie 
RP w Rydze minister Kārlis Šadurskis spotkał się z 
dyrektorami wszystkich polskich placówek. 
 Spotkanie poświęcone było projektowanym 
zmianom, a także sytuacji polskich instytucji 
edukacyjnych. Ambasador Ewa Dębska podziękowała 
za dotychczasowe zaangażowanie strony łotewskiej w 
zapewnienie mniejszości polskiej dobrych warunków 
edukacji w języku polskim w ramach nauczania 
bilingwalnego oraz podkreśliła, że absolwenci polskich 
szkół są lojalnymi obywatelami Łotwy. Minister 
Kārlis Šadurskis zadeklarował pełną przychylność dla 
zachowania nauczania w języku polskim oraz zaprosił 
uczestniczących w spotkaniu dyrektorów do aktywnego 
zaangażowania się w wypracowywanie nowych modeli 
kształcenia.
 Przypominamy, że 25 lat temu podpisany został 
między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Łotewską 
Traktat o przyjaźni i współpracy, który obliguje obie 
strony do współdziałania. 

SZKOŁY POLSKIE NA ŁOTWIE 
W ŚWIETLE REFORMY

 W 1992 roku na Słobódce w Dyneburgu 
wzniesiono krzyż ku czci polskich legionistów poległych 
w walkach o niepodległość Łotwy. 
 Autorem i twórcą tego dzieła jest plastyk 
Romuald Gibowski, konstruktorem – Gunārs Ārgalis, 
a architektem – Wanda Baulina. Inicjatorką powstania 

pomnika była prezes „Promienia” Albina Czibele. 22 
listopada obchodziliśmy dwudziestą piątą rocznicę 
odsłonięcia tego niezwykle ważnego i dla Polaków, i dla 
Łotyszy monumentu.
 W rocznicę ustawienia krzyża kwiaty poległym 
„za wolność waszą i naszą” przynieśli najmłodsi Polacy, 
członkowie Klubu Dziecięcego „Polska chatka”. Na 
Słobódce zapalili oni również znicze, aby uczcić pamięć 
tych, którzy stracili życie walcząc o niepodległość.

KRZYŻ NA SŁOBÓDCE – 
25 LAT

CHÓR „POLONEZ” 
NA PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW

 W 2018 roku na Łotwie odbędzie się okazałe 
Święto Pieśni i Tańca oraz Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru „Baltica”. Żeby uczestniczyć w tych imprezach, 
profesjonalne i amatorskie zespoły powinny przejść 
przez surowe kwalifikacje. 
 Drugi etap ryskich eliminacji dla zespołów 
mniejszości narodowych odbył się 4 listopada w Rydze, a 
jednym z uczestników był chór „Polonez”.  Kierownikiem 
zespołu jest Ramants Jansons, a akompaniatorem 
Tatjana Belugina. Podczas efektownego występu chór 
wykonał utwory polskie: „Szła liseczka”, „Łowicki 
walczyk”, „Pojedziemy na wesele”, „Ej pyrsi, pyrsi 
rosiczka”, „Koziery bych tańcowała”, „Kukułeczka” oraz 
łotewską piosenkę
„Saule brida rudzu lauku”.
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BARBÓRKA 
W RYDZE

 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Relacji 
Polsko- Łotewskich „Silesia” jednoczy środowisko 
polonijne oraz sympatyków kultury polskiej, aby 
wspólnymi siłami pokazywać piękno i różnorodność 
polskiej tradycji, pielęgnując i przekazując wartości 
następnym pokoleniom. W Centrum Kultury 
„Ilguciems” w Rydze 25 listopada stowarzyszenie 
zorganizowało uroczystość z okazji górniczego święta - 
Barbórki. 
 Przybyli do Centrum Kultury „Ilguciems” 
goście, wśród których była I sekretarz Ambasady RP 
na Łotwie Ewelina Brudnicka, przedstawiciele Związku 
Polaków, Klubu Kultury Polskiej „Polonez”, Klubu Słowa 
Polskiego „Gawęda” oraz sympatycy kultury polskiej, 
nasycili się bardzo zróżnicowanym programem. 
Imprezę zainaugurował pokaz filmu „Barbórka” w 
reżyserii Macieja Pieprzycy, w którym główne role grają 
Iwona Sitkowska oraz Marcin Dorociński. Po projekcji 
filmu można było obejrzeć wystawę wyjątkowych, 
wielokrotnie nagradzanych fotografii Pawła Jędrusika, 
które w niezwykle poruszający ukazują ciężkie warunki 
pracy górnika. 
 Goście mogli nie tylko zobaczyć wystawę, na 
której zaprezentowano prawdziwe artefakty górnicze, 
lecz również zadać jej twórcom interesujące pytania. 
Każdy uczestnik uroczystości na pamiątkę dostał 
kawałek „czarnego złota” czyli węgiel ze Śląska oraz 
minisłownik śląsko–polsko–łotewski.

 25-26 listopada w rezekneńskim Centrum 
Kultury GORS odbył się festiwal filmów Andrzeja 
Wajdy zorganizowany wspólnie przez Państwowe 
Gimnazjum Polskie im. Stefana Batorego w Rezekne, 
Ambasadę RP w Rydze i Centrum Kultury GORS przy 
wsparciu Urzędu Miasta Rezekne i rezekneńskiego 
oddziału Związku Polaków na Łotwie.
 Festiwal otworzyli burmistrz miasta Aleksander 
Bartoszewicz, Małgorzata Hejduk-Gromek - konsul 
RP na Łotwie oraz Walentyna Szydłowska, dyrektor 
Państwowego Gimnazjum Polskiego w Rezekne. 
Zarówno przekaz filmów Andrzeja Wajdy, jak i możliwość 
zaprezentowania swoim sąsiadom polskiej kultury z 
najwyższej półki była świetną lekcją patriotyzmu dla 
uczniów polskich szkół uczestniczących w festiwalu.
Licznie zgromadzona w kinie publiczność miała 
możliwość obejrzeć nie tylko starsze produkcje Andrzeja 
Wajdy takie, jak „Ziemia Obiecana”, „Polowanie na 
muchy” czy „Kronika wypadków miłosnych”, ale 
również nowsze filmy, tj. „Katyń” i „Pan Tadeusz” oraz 
ostatni film mistrza – „Powidoki”.
 Pierwszego dnia również nagrodzono 
uczestników i laureatów konkursu na miniaturę 
filmową, w którym udział brali uczniowie polskich 
szkół na Łotwie. Wyróżnienie dostał zespół uczniów 
z Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego pod 
kierownictwem Mileny Sawkiny za filmik „Może 
to wszystko”, a nagrodę główną również zespół z 
Daugavpils: Joren Dobkiewicz, Snieżana Grahowska, 
Władysław Nastaszew.
 W trakcie festiwalu widzowie mogli 
oglądać wystawę poświęconą marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu.

FESTIWAL FILMÓW ANDRZEJA 
WAJDY W REZEKNE

 Dzięki Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
starsza grupa zespołu tańca ludowego „Kukułeczka” z 
Daugavpils udała się do Polski po wspaniałą przygodę. 
W ostatni weekend listopada odbyła się wycieczka 
krajoznawcza do Warszawy i była to swego rodzaju 
nagroda za wieloletnie poświęcenie uczestniczących w 
niej młodych ludzi na rzecz krzewienia ojczystej kultury 
na Łotwie.
 Podczas wycieczki grupa dzieci z polskiego 
gimnazjum zwiedziła najciekawsze miejsca stolicy. 
Wędrówka rozpoczęła się od zwiedzania Starówki 
– Kolumny Zygmunta oraz urokliwych uliczek 
Starego Miasta. Dzień był intensywny, przeplatany 
niesamowitymi opowiadaniami przewodnika Marcina 
Makuchowskiego. Największe wrażenie zrobiło 
oczywiście zwiedzanie Zamku Królewskiego. Okazały 
budynek pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. 
Pierwotnie był rezydencją książąt mazowieckich, a od 
XVI wieku stał się siedzibą władz Rzeczypospolitej. 
 W drugiej części wycieczki grupa udała 
się do Łazienek Królewskich oraz Pałacu Kultury i 
Nauki. Wieczorny spacer znów zaprowadził dzieci na 
rynek Starego Miasta, do pomnika Syrenki i Małego 
Powstańca.
 Wyjazd był wspaniałą lekcją historii, sztuki i 
przyrody oraz okazją do odpoczynku i integracji.  

„KUKUŁECZKA” 
W POLSCE
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 Andrzejki to wieczór wróżb i zabawy. Co 
roku przekonują się o tym goście Domu Polskiego w 
Daugavpils.
 Tegoroczna impreza zaczęła się od 
przedstawienia grupy teatralnej „Uśmiechnięta tęcza”. 
W spektaklu o małej dziewczynce Zuzi, która ponad 
wszystko pragnęła wyjść za mąż, widzowie mogli 
zobaczyć wiele wątków życiowych przedstawionych na 
wesoło. Oglądając barwny spektakl wyreżyserowany 
przez Milenę Sawkinę sala klaskała i śmiała się.  
 Następnie mali i duzi widzowie udali się do 
saloników z wróżbami rozrzuconych po całym Domu 
Polskim. Kolorowa publiczność rozproszyła się w 
zakamarkach budynku, żeby dowiedzieć się, co spotka 
nas w przyszłym roku. Proponowano wiele możliwości 
poznania losu. Tradycyjnie można było lać wosk lub 
powróżyć z kart. Bardziej nowoczesne wróżki zapraszały 
do znalezienia swego losu w ziarnie, przepowiadały 
przyszłość z cyfr oraz słów. Można było także odczytać 
swój los z własnoręcznie namalowanej kartki, którą 
należało wieczorem włożyć pod poduszkę. 

ANDRZEJKI, ANDRZEJKI!

 1 grudnia w Przedszkolu Polskim nr 29 im. 
Jana Platera-Gajewskiego odbyła się wspaniała i bardzo 
sentymentalna jubileuszowa uroczystość.
 Na wstępie prowadzące przedstawiły krótką 
historię obchodzącej jubileusz instytucji. Dzięki 
inicjatywie aktywnych Polaków, mieszkańców miasta 
oraz przychylności władz 1 września 1992 r. została 
otwarta placówka, którą przez wiele lat kierowała pani 
Eryka Rynkiewicz. Od samego początku przedszkole 
miało wielu dobrych przyjaciół i mecenasów. 

JUBILEUSZ PRZEDSZKOLA POLSKIEGO 
IM. JANA PLATERA-GAJEWSKIEGO

 Nauczyciele i pracownicy polskich placówek 
edukacyjnych na Łotwie wkładają wiele starań w 
doskonalenie zawodowe, które wspiera Ministerstwo 
Edukacji Narodowej RP oraz Fundacja „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”. W trakcie 2017 roku 
zrealizowany został projekt „Szkoła współpracy. Cykl 
szkoleń dla nauczycieli prowadzących nauczanie 

w języku polskim na Łotwie” i 2 grudnia w ryskiej 
Ogólnokształcącej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz 
odbyło się seminarium podsumowujące 
 Uczestników spotkania przywitali uczniowie 
szkoły występem artystycznym, składającym się z 
polskiego krakowiaka, tańców łotewskich, scenek, 
inscenizacji, piosenek i recytacji Juliana Tuwima. 
Seminarium zgromadziło pracowników polskich 
placówek edukacyjnych z Rygi, Rezekne, Krasławia 
oraz Daugavpils i było ostatnim spotkaniem nauczycieli 
i mentorów w 2017 roku. Uczestnicy nie tylko 
wysłuchali kolejnych ciekawych wykładów, lecz również 
prezentowali własne, stworzone w ramach szkolenia 
projekty.
 Warsztaty odbywały się pod kierownictwem 
trenera Andrzeja Pery – eksperta w dziedzinie edukacji, 
który przyznał, że jest pod wrażeniem zaangażowania i 
umiejętności współpracy naszych pedagogów.
 Nauczyciele i dyrektorzy kierowali wiele słów 
uznania dla mentorów oraz przedstawicieli fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, której zawdzięczają 
wspaniałą możliwość doskonalenia zawodowego. 

Najbliższym z nich był Jan Plater-Gajewski, który zmarł 
w 1998 roku, ale od 1 września 1999 roku przedszkole 
nosi jego imię. Prowadzące wspomniały byłe 
wychowawczynie, absolwentów, zmiany, które zaszły w 
ciągu 25 lat. Podkreśliły jednak, że niezmienna pozostała 
jedna rzecz – w przedszkolu zawsze najważniejsze było i 
będzie dziecko.
 Życzenia złożył radny miasta Janis Dukszyńskis, 
Lidia Plawińska z Kuratorium Oświaty, członkowie 
zarządu dyneburskiego oddziału „Promień” 
ZPŁ, wicedyrektor Gimnazjum Polskiego im. 
Józefa Piłsudskiego Natalia Kricka, rodzice, byli 
wychowankowie i dzieci. Ambasadę RP na Łotwie 
reprezentowała kierownik Wydziału Konsularnego 
pani Małgorzata Hejduk-Gromek.
 W trakcie imprezy zatańczył Zespół Tańca 
Ludowego „Kukułeczka”, który w dużej mierze składa 
się z byłych wychowanków przedszkola, a także wystąpił 
duet tancerzy z udziałem trzynastoletniej wychowanki 
przedszkola Darji Dmitrijewej. Najwięcej niespodzianek 
przygotowali jednak sami przedszkolacy, którzy 
śpiewali, tańczyli i recytowali po polsku i po łotewsku. 
Zaprezentowano również film „Mała Gwiazdka” 
opowiadający o życiu podopiecznych placówki.
 Na koniec imprezy wszyscy uczestnicy i 
wychowawcy otrzymali pamiątkowe podziękowania 
i kwiaty, a goście mogli obdarować nasze wspaniałe 
przedszkole przygotowanymi prezentami.

 Kiedy chętni przeszli przez wszystkie salony 
wróżb, udali się na salę, w której  czekał poczęstunek 
i herbata. Przy dźwiękach wesołej muzyki animatorzy 
Centrum Kultury Polskiej urządzili dla dzieci taneczną 
zabawę. 

PODSUMOWANIE PROJEKTU 
„SZKOŁA WSPÓŁPRACY”



TOMASZ OTOCKI

IKONY LUCYNA. 
DOKTOR MICHAŁ BIEDRZYCKI

Lucyn kojarzy nam się z postacią Ferdynanda 
Ossendowskiego, który najprawdopodob-
niej tutaj się urodził i spędził pierwsze lata 
życia. Chcemy zresztą nawiązywać do jego 
obecności na Kresach Północnych, bo we 
wrześniu 2017 roku z udziałem Ambasady 
w Rydze oraz lokalnego Związku Polaków 
na Łotwie kierowanego przez Bernardetę 
Geikinę-Tołstową i Jolantę Strogonową 
odsłonięto w Lucynie kamień pamiątkowy 
poświęcony właśnie Ossendowskiemu. 

Miałem przyjemność być na tej uroczystości, 
a później zrobić sobie spacer po Lucynie. W 
drodze do miejscowego kościoła katolick-
iego natknąłem się przy ulicy Tirgusna dom z 
tablicą informującą, że mieszkał w nim dok-
tor i działacz społeczny Michał Biedrzycki. 
Kim był ten człowiek, którego polska prasa 
międzywojenna z Rygi wymienia jako kan-
dydata w wyborach do Sejmu Łotwy w 
okręgu Łatgalia– dokładnie 95 lat temu – na 
równi z szefową Związku Polaków w Łotwie 

Stanisławą Dowgiałłówną, dyneburskim 
księdzem Bronisławem Wierzbickim, mecenas-
em Janem Wierzbickim, notariuszką Ludmiłą 
Jakubowicz czy prawnikiem Jarosławem 
Wilpiszewskim? Herc Frankopisał w swoich 
wspomnieniach doktora Biedrzyckiego 
jako typowego polskiego inteligenta, 
spacerującego po mieście ze swoim pieskiem... 
To fantazje – informuje mnie Grzegorz Lepilin, 
wnuk doktora. – Michał Biedrzycki nie miał 
pieska. Ale koty uwielbiał...

Operacja oftalmologiczna w szpitalu lucyńskim. 1913 r.
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Trochę genealogii
Choć lekarz Michał Biedrzycki 
jest dziś ikoną dawnego Lucyna, 
a wydawać by się mogło, że jest 
lucyniakiem (nie “lucynianinem” – 
poprawia mnie Grzegorz Lepilin) 
z dziada pradziada, to korzeni jego 
należy szukać na Mazowszu i na 
Smoleńszczyźnie. Rodzina wywo-
dziła się z Biedrzyc koło Wizny. 
Później przenieśli się do Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, do wojewódz-
twa smoleńskiego. Jeden z przod-
ków Michała, Stanisław Biedrzycki, 
miał okazję podpisać akt elekcji 
króla Jana Kazimierza jako repre-
zentant szlachty smoleńskiej. Inny 
przodek, Mikołaj Biedrzycki, pod-
pisał ten akt jako szlachcic z ziemi 
wiskiej na Mazowszu. 

Tymczasem kilka pokoleń przod-
ków doktora w prostej liniiaż do 
końca Rzeczypospolitej rezy-
dowało na Witebszczyźnie, we 
wsi Żarnosieki. Inne gałęzie 
Biedrzyckich, które zostały po 
moskiewskiej stronie granicy po 
stracie Smoleńszczyzny, zruszczyły 
się, przyjęły prawosławie, niektó-
rzy zmienili nazwisko na Biedrickij 
(Aleksandr Biedrickij to dziś jeden z 
doradców Putina, matka Kutuzowa 
była z domu Biedrickaja – informuje 
mnie Grzegorz Lepilin). Zachował 
się spisany w 1756 roku testament 
Kazimierza Biedrzyckiego, który 
przepisywał ową wieś swemu syno-
wi Szymonowi. Na rok przed pierw-
szym rozbiorem Rzeczypospolitej 
wieś Żarnosieki została sprzedana 

Piotrowi Bohomolcowi – lubelski 
pisarz i historyk Bohdan Królikowski 
sugeruje, że mógł to być krewny 
księdza Franciszka Bohomolca, 
komediopisarza i historyka. 
Jednym z prawnuków Kazimierza 
był Andrzej Biedrzycki, ochrzczo-
ny w Ostrownie w guberni witeb-
skiej szlachcic bez ziemi, naczelnik 
stacji poczty konnej w Inflantach 
Polskich o nazwie Dubowik. Na 
tej stacji urodził się Antoni, ojciec 
babci Królikowskiego, a także ojciec 
Michała Biedrzyckiego, o którym 
jest ten artykuł. Antoni i jego żona 
Kasylda z Bejnarowiczów mieszkali 
w Wielonach, niedaleko Rzeżycy. 
Antoni Biedrzycki był tam zarządcą 
fabryki skór należącej do staroza-
konnych.

Lucyński doktor
Michał Biedrzycki, syn Antoniego, 
urodził się w Wielonach 14 paź-
dziernika 1874 roku. Do Lucyna 
przybył już po ukończeniu gim-
nazjum państwowego w Witebsku, 
stolicy guberni, która obejmowała 
także Łatgalię. Medycynę studiował 
na Uniwersytecie Moskiewskim. 
Najpierw został skierowany do 
miejscowości Palibino w powiecie 
Newel. W 1905 roku przyjechał do 
Lucyna. Został kierownikiem lokal-
nego szpitala powiatowego, który 
mieścił się na terenie obecnej rady 
miejskiej – funkcję tę pełnił aż 
do początku lat trzydziestych. W 
momencie przyjazdu doktora, jak 
wspomina Grzegorz Lepilin, oprócz 
niego pracowały w szpitalu trzy 

osoby: dwóch felczerów i akuszer-
ka. Nie od razu doktor Biedrzycki 
przyzwyczaił się do Lucyna, jed-
nak już w 1909 roku kupił dom 
przy ówczesnej ulicy Konnej, która 
obecnie jest ulicą Tirgus. W cza-
sie wojny prowadził jeden z pierw-
szych lazaretów na terenie Lucyna. 
Na mocy rozporządzenia władz 
rządu tymczasowego Rosji wyda-
nego w październiku 1917 roku, 
lekarz powiatowy Anisim Rekaszow 
był zmuszony odejść w związku ze 
swoimi monarchistycznymi poglą-
dami, miejskim i powiatowym leka-
rzem w Lucynie został właśnie dr 
Michał Biedrzycki, który przezlata 
praktyki zdobył w mieście wysoką 
renomę szczególnie jako okulista, 
a także lekarz chorób kobiecych. 

Po powstaniu państwa łotewskiego 
jesienią 1918 roku  zaczął się nowy 
etap w życiu doktora, który cudem 
uniknął przymusowej ewakuacji w 
głąb Rosji Sowieckiej w styczniu 
1920 roku. A mogła ona zakoń-
czyć się jego śmiercią. W nowym 
państwie trzeba było zorganizować 
Wydział Zdrowia w Lucynie, nowy 
szpital, Czerwony Krzyż. Lekarz 
Biedrzycki, który od lat stał także na 
czele Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Lucynie, pracował praktycznie bez 
dni wolnych. 

Życie w wolnej Łotwie
Dr Biedrzycki z właściwym mu 
entuzjazmem zanurzył się w spra-
wy społeczne. Przez szereg kadencji 
zasiadał w radzie miejskiej Lucyna, 
wybierany każdorazowo z listy pol-

M.Biedrzycki jako student pierwszych lat medycyny z wybitnym budowniczym Stanisławem Kierbedziem. 
Wielony, połowa lat 1890-ch. St. Kierbedź był żonaty z Marią z domu Janowską. Janowscy byli 

właścicielami Wielon.
M.Biedrzycki z dzieciarnią lucyńską przed ambulatorium Czerwonego Krzyża. 

Ok. roku 1923-24. Foto V.Frank
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skiej, jako jedyny jej przedstawi-
ciel, choć nie jedyny radny pol-
skiego pochodzenia. W kadencji 
1925-1928 został nawet przewod-
niczącym rady. W przedwojennej 
Łotwie, często nieufnej wobec pol-
skiej mniejszości, wybranie „wol-
nego strzelca” na taką funkcję było 
przejawem szczególnego zaufania, 
jakim darzono lokalnego Polaka, a 
także tego, że być może w Lucynie 
spory narodowościowe nie były 
takie ostre jak w Dyneburgu. Obcy 
wszelkim uprzedzeniom narodowo-
ściowym, dr Biedrzycki zawsze był 
gorącym polskim patriotą, w życiu 
społecznym sprawy Polonii łotew-
skiej stały dla niego na pierwszym 
miejscu. Michał Biedrzycki anga-
żował się nie tylko w działalność w 

Czasy pogardy
Wróćmy jednak do czasu II wojny 
światowej. W tym okresie w Łatgalii 
trzy razy zmienili się okupanci. 3 
lipca 1941 roku miasto Lucyn zosta-
ło zajęte przez Wehrmacht, co prze-
sądziło o losie lokalnych Żydów. 
Doktor Biedrzycki był wstrząśnięty 
tym, co się działo, nie mógł znieść 
upokarzania i bestialstwa wobec 
społeczności, którą tak dobrze znał 
i szanował. Narażając własne życie 
chodził do niemieckiego komen-
danta miasta próbując bronić 

Żydów, między innymi swego mło-
dego kolegę doktora Gurewicza. W 
1944 roku Niemcy zostali wyparci 
z Łatgalii, a władzę objęli ponow-
nie Sowieci, którzy zamierzali 
znacjonalizować doktorowi dom, 
w którym mieszkał i przyjmo-
wał chorych. Doktor napisał jed-
nak skargę do Prezesa Prezydium 
Rady Najwyższej Łotwy sowieckiej. 
Ostatecznie został w swoim domu, 
ale pod koniec lat pięćdziesiątych 
władze Lucyna postanowiły zbu-
dować obok niego Centralny Dom 

samorządzie, ale także dał wysta-
wić swoje nazwisko jako kandydata 
do Sejmu Republiki Łotewskiej, w 
którym także rozgrywały się spra-
wy ważne dla polskiej społeczności. 
Po objęciu w 1934 r. władzy na 
Łotwie przez nacjonalistyczny rząd 
Kārlisa Ulmanisa zaczęto osadzać 
na wszystkich stanowiskach tylko 
Łotyszów. Zasłużonego doktora 
„zesłano” do punktu lekarskiego w 
Pyłdzie, skąd przez szereg lat miał 
możliwość przyjazdu do domu tyko 
w niedzielę.
We wspomnieniach Bohdana 
Królikowskiego zachowała się 
informacja, że doktor Biedrzycki 
tuż przed II wojną światową odwie-
dził Polskę. Było to w 1936 roku, 
gdy w Wilnie odbywał się pogrzeb 

serca marszałka Józefa Piłsudskiego. 
„Miałem kiedyś w pamięci jak gdyby 
cień tego zdarzenia; była jeszcze 
srebrna łyżka, którą mi wtedy przy-
wiózł. Nie mam już tej łyżki, a wspo-
mnienie zatarło się całkiem. Ale są 
dwie fotografie (choć nie przy stole 
i bez barszczu), datowane „13 maja 
1936, Wilno”. Na pierwszej z nich 
stoi przed jakimś płotem czy może 
drewnianą ścianą brat Babci, dr 
Michał Biedrzycki”– pisze Bohdan 
Królikowski. Nie była to jednak 
jego jedyna podróż do międzywo-
jennej Polski. Dr Biedrzycki w isto-
cie dosyć często odwiedzał Wilno, 
gdzie mieszkał jego szwagier i kuzy-
nowie ze strony matki.

Towarowy, tam gdzie kiedyś znaj-
dował się doktorski sad owocowy. 
„Tym razem nie pomogły prośby. Do 
sadu wieziono buldożery i koparki. 
Z korzeniami wyrywano stare jabło-
nie, grusze, krzaki porzeczek i agre-
stu. Nagle rankiem dziadek wyszedł 
do sadu i zobaczywszy, co się dzieje, 
upadł, stracił przytomność. To był 
udar. Stracił mowę, prawie przestał 
się poruszać. Później było jeszcze 
kilka wylewów”– pisze Grzegorz 
Lepilin. Michał Biedrzycki zmarł 
2 marca 1962 roku w Lucynie, jest 
pochowany na lokalnym cmen-
tarzu miejskim. Żegnało go całe 
miasteczko, w dniu pogrzebu ulice 
opustoszały. W pamięci wnuka 
zostało, jak dziadek odmawia przy 
jego łóżeczku pacierz w języku pol-
skim... Albo jak razem siedzą w 
kinie w dawnej kirsze i oglądają 
film z Charlie Chaplinem. 

Rodzina Michała Biedrzyckiego
Michał Biedrzycki ożenił się dopie-
ro na trzy lata przed wybuchem I 
wojny światowej ze swoją rówie-
śniczką Marią Bohdanowiczówną, 
córką emerytowanego pułkow-
nika carskiej piechoty Wiktora 
Bohdanowicza, mieszkającego w 
Wilnie, będącego właścicielem pię-
trowego domu na dalekim końcu 
Wielkiej Pohulanki, czyli obecnej 
ulicy Basanavičiusa. „Mój cioteczny 
dziadek oświadczył się pannie już 
w roku 1905, ale został odrzuco-
ny: córka pułkownika, sukcesorka 
kamienicy w Wilnie, a on ubogi lekarz 
z prowincji! Był jednak wytrwały. W 
kilka lat potem ponowił oświadczy-
ny i został przyjęty”– pisze Bohdan 
Królikowski. – Jedno sprostowanie. 
Michał Biedrzycki nie do końca był 

Dr Biedrzycki z córką Zofią. Lucyn, ok. r. 1917

M.Biedrzycki z zięciem i wnukami w swoim ogrodzie. Lucyn, lato 1956 r.
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ubogi, skoro mógł ze swoich środków 
kupić dom. Lekarze w Rosji car-
skiej byli całkiem dobrze uposażeni – 
mówi w rozmowie ze mną Grzegorz 
Lepilin.
Michał Biedrzycki miał jedy-
ną córkę Zofię, urodzoną na rok 
przed wybuchem I wojny świato-
wej, która ukończyła germanistykę 
na Uniwersytecie Stefana Batorego. 
Fakt, że Polacy z Łatgalii studiowali 
przed wojną w Wilnie, był czymś 
oczywistym. Zofia Biedrzycka po II 
wojnie światowej wyszła za mąż za 
inżyniera Grigorija Lepilina, które-
go poznała w... pociągu jadącym z 
Rygi do Moskwy, do której udawała 
się po pozwolenie na repatriację do 
Polski Ludowej. Jako obywatelka 
przedwojennej Republiki Łotewskiej 
nie podlegała bowiem przepisom o 
repatriacji ze Związku Sowieckiego, 
inaczej niż wilniucy. Ostatecznie 
Zofia zamieszkała w Moskwie. Jej 
synowie zrobili karierę – starszy 
Michał poszedł w ślady dziadka z 
Lucyna i został profesorem ane-
stezjologii, zaś młodszy Grzegorz 
jest tłumaczem z języka polskiego 
i angielskiego. Podobnie jak matka 
działał w rosyjskiej Polonii. „Jest on 
zresztą zauroczony Polską i jej kul-
turą, bardzo też ceni sobie tradycje i 
związki rodzinne. Byłem niedawno 
jego gościem. Dosyć dokładnie zwie-
dziliśmy Moskwę. Zobaczyłem też 
u kuzyna wiele rodzinnych pamią-
tek”– pisze Bohdan Królikowski. 
Doktor Biedrzycki owdowiał w 
1955 roku. Jego jedyną radością 
były wtedy przyjazdy wnuków z 
Moskwy. Uwielbiał spacerować z 
nimi po mieście, a gdy wyjeżdżali 
jesienią do Rosji, to obdarowywał 

Grzegorz Lepilin. Doktor był typo-
wym inteligentem swoich czasów. 
Zawsze interesował się żywo wszyst-
kimi nowinkami nauki i techniki, 
stale prenumerował międzynaro-
dowe pisma medyczne, prowadził 
korespondencję z zagranicznymi fir-
mami farmaceutycznymi, otrzymy-
wał od nich nowe preparaty – pisze 
jego mieszkający w Moskwie wnuk 
Grzegorz. Największą przyjemność 
doktor Biedrzycki znajdował w słu-
chaniu radia, które otwierało per-
spektywę poznania wielkiego świata 
przez lekarza z łotewskiej prowincji. 
Jako jeden z pierwszych mieszkań-
ców Lucyna miał swój radioodbior-
nik. Długo zachowaliśmy ten aparat 
firmy Telefunken – czarna drew-
niana skrzynka od wewnątrz obita 
blachą miedzianą. Trzeba było słu-
chać ze słuchawkami, a aparat dzia-
łał na bazie wielkich akumulatorów. 

Ciekawego świata i nieposkromione-
go mojego dziadka radowało niczym 
dziecko to, że w małym prowincjo-
nalnym miasteczku można było słu-
chać, czym żyje cały świat” – wspo-
mina pan Grzegorz. „Doktorowi 
Biedrzyckiemu nigdy nie brakowało 
dowcipu i humoru, choć czasy były 
niespokojne i trudne: pierwsza wojna 
światowa, rewolucja, najście bolsze-
wików, a tu - szpital źle wyposażony, 
pełen rannych, chorych i potrzebu-
jących pomocy (...) Dopiero wie-
czorem doktor Biedrzycki wymykał 
się do swego ukochanego sadu, aby 
znakiem krzyża przeżegnać strony 
świata - oddając tym samym opiece 
Boskiej żyjących tam swoich bliskich, 
o których los stale się niepokoił”–
wspomina córka doktora Zofia z 
Biedrzyckich. 

***

ich konfiturami, miodem i pachną-
cymi jabłkami ze swojego ogrodu. 
Zimą, gdy tęsknił, pisał do wnuków 
rymowanki w różnych językach. 

Szanowany przez 
bliźnich inteligent

Wnuk Grzegorz Lepilin wspomi-
na w swoim tekście, że doktor był 
osobą niezwykle w mieście powa-
żaną. Często z własnych pieniędzy 
fundował chorym leki albo za swoje 
usługi przyjmował zapłatę w jajkach 
czy ogórkach. Ludzie bywali jednak 
niewdzięczni. – Biedrzycki mało bie-
rze, znaczy źle leczy – z taką opinią 
można się było spotkać w przedwo-
jennym Lucynie, choć było ona nie-

zmiernie niesprawiedliwa. Lucyński 
doktor znał kilka języków, co z 
pewnością przydawało się w wie-
lonarodowościowej Łatgalii, wśród 
nich oprócz ojczystego polskiego, 
państwowy język łotewski, rosyj-
ski, niemiecki i francuski, a także 
jidysz, bo aż do czasów Holocaustu 
Żydzi stanowili lwią część miesz-
kańców miasteczek w Łatgalii. 
Nieobcy był mu dialekt łatgalski, 
którym mówiono we wschodniej 
Łotwie. – Literacki łotewski znał, ale 
gdy pisał, zawsze prosił córkę, by sta-
wiała mu znaki długich samogłosek. 
Na kota żartobliwie mówił „kakis”, 
a na kwiatek „pukis”– wspomina 

W 1999 roku z inicjatywy pracow-
ników lokalnego muzeum odsło-
nięto w Lucynie tablicę poświę-
coną Michałowi Biedrzyckiemu. 
W uroczystości wzięły udział wła-
dze miasta, lekarze, nauczycie-
le, dziennikarze, a także ci, któ-
rzy sędziwego doktora pamiętali. Z 
Moskwy przyjechał wnuk Michała 
Biedrzyckiego, Grzegorz Lepilin ze 
swą córką. Z kolei córka dokto-
ra, od 1947 roku mieszkająca w 
Moskwie, nie doczekała odsłonię-
cia tablicy. Tak samo jak zacięcie 
do spraw społecznych miał Michał 
Biedrzycki, to samo można powie-
dzieć o jego córce Zofii, która po 
upadku Związku Sowieckiego 
stale dyżurowała w moskiewskiej 
katedrze Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w 
Moskwie przy ul. Małej Gruzińskiej. 

Tomasz Otocki

Dr M. Biedrzycki (pierwszy od lewej) z personelem  szpitala lucyńskiego. Wczesne lata 1930-te

Dr M.Biedrzycki. Foto V. Frank 
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 W daugavpilskim Gimnazjum Polskim im. 
Józefa Piłsudskiego już od wielu lat działa drużyna 
harcerska, lecz w ostatnim czasie jej członkowie 
odczuwali dotkliwy brak niezbędnego wyposażenia 
i strojów. Teraz dzięki Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” młodzież zawsze uczestnicząca w 
oprawie najważniejszych polskich wydarzeń będzie 
mogła godnie reprezentować tradycyjny polski ruch 
społeczno-wychowawczy.
 Ekipa fundacji na czele z prezesem Mikołajem 
Falkowskim przybyła do Domu Polskiego 3 grudnia, 
przywożąc ze sobą mnóstwo bardzo potrzebnych i 
praktycznych podarunków. Dotychczas harcerze sami 
szyli mundury, lecz teraz będą mieli pełne wyposażenie: 
spodnie, spódnice, bluzy, swetry, a nawet ciepłe kurtki. 
Nie zabrakło też pasów, lilijek, sznurów funkcyjnych i 
innych niezbędnych rzeczy. Wśród prezentów znalazł 
się również ekwipunek obozowy, między innymi 
odporne na niskie temperatury namioty, saperki, 
toporki i wyposażenie kuchni polowej z kotłem. A 
oprócz tego podarowano im także dużo przydatnych 
książek i śpiewników harcerskich. 
 Razem z harcerzami prezenty odbierała dyrektor 
Państwowego Gimnazjum Polskiego Halina Smulko, 
która podziękowała Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” za wsparcie drużyny. 

 W Centrum Kultury Polskiej 6 grudnia – 
w Mikołajki, odbył się koncert muzyki kameralnej 
„Cud bożonarodzeniowy”. Wystąpiło trio młodych 
utalentowanych muzyków – Gleb Bielajew  przy 
fortepianie, Swetłana Błażewicz na kontrabasie i 
Aleksander Żygulicz na fagocie. Zespół pełnych 
pasji muzyków zaprezentował różnorodny program 
składający się z utworów kompozytorów europejskich.
 Koncert miło zaskoczył widzów wysokim 
poziomem muzycznym, energią i dobrze dobranym 
programem, wprowadzającym w atmosferę świąteczną.  
Po zakończeniu na gości czekała niespodzianka – do 
Domu Polskiego zawitał spóźniony na muzyczny 
występ Święty Mikołaj, który obdarował wszystkich 
cukierkami, a wdzięczna publiczność zaśpiewała 
Mikołajowi piosenkę „Pada Śnieg”.

NOWE WYPOSAŻENIE DLA 
DAUGAVPILSKIEJ DRUŻYNY HARCERZY

 Tradycje i zwyczaje świąteczne kultywowane w 
polskich domach są niezwykle ważne i równie piękne. 
Przekonać się o tym można było na zachwycającej 
wystawie „Polskie Boże Narodzenie w stylu secesji”, 
którą 7 grudnia otwarto w ryskim Muzeum Secesji.
 Ryga jest stolicą tego stylu, więc możemy tu 
zwiedzać nie tylko wiele zabytków, lecz także muzeum 
poświęcone temu kierunkowi w sztuce. Budynek i 
wnętrza są pięknie odrestaurowane, zgromadzono 
w nich wiele rozmaitych artefaktów historycznych. 
Muzeum zachwyca autentyczną prezentacją epoki.
 Otwierająca wystawę ambasador RP Ewa 
Dębska przedstawiła zwyczaje kultywowane w polskich 
domach, a ksiądz Robert Maciejewski z parafii pw. św. 
Franciszka w Rydze przybliżył tradycję dzielenia się 
opłatkiem.
  O wystrój świąteczny ryskiego Muzeum Secesji 
zadbała artystka Tamāra Čudnovska, a choinki zostały 
ozdobione przez uczniów Państwowego Polskiego 
Gimnazjum w Rezekne oraz Państwowego Gimnazjum 
Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils.
  W otwarciu wystawy uczestniczył również 
zespół tańca ludowego „Kukułeczka” z Daugavpils 
pod kierownictwem Żanny Stankiewicz. W pięknych 
polskich strojach ludowych młodzież wykonała 
wiązankę tradycyjnych kolęd polskich, a na końcu 
zaśpiewano kolędę „Cicha noc” w trzech językach: po 
polsku, po łotewsku oraz po angielsku. 

 Dzięki aktywnej współpracy polskich i 
łotewskich naukowców i pasjonatów w ostatnich latach 
powstaje coraz więcej wspólnych projektów i inicjatyw. 
Jedną z postaci, która cieszy się zainteresowaniem 
jest Stefania Ulanowska – etnografka, która w 
latach dziewięćdziesiątych XIX wieku opublikowała 
trzytomową pracę „Łotysze Inflant Polskich”. Jej 
rozprawa ukazywała się w „Zbiorze wiadomości do 
antropologii krajowej” w latach 1891, 1892 i 1895. 
W muzeum w Wielonach (łot. Viļāni) w powiecie 
rezekneńskim 13 grudnia została otwarta niewielka 
ekspozycja pt. Łatgalia i jej mieszkańcy w XIX wieku w 
pracach polskiej etnografki Stefanii Ulanowskiej. 
 Wystawa to pierwszy etap większego projektu, 
mającego przybliżyć życie i działalność Stefanii 
Ulanowskiej, która na trwałe wpisała się w historię 
kultury łotewskiej. Pomysłodawczynią wydarzenia jest 
Dorota K. Rembiszewska z Instytutu Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie, a realizatorką kierownik 
muzeum w Wielonach Margarita Skangale. Mimo że 
ekspozycja nie zawiera przedmiotów należących do 
Stefanii Ulanowskiej, można zapoznać się z fragmentami 
jej artykułów oraz kopiami listów (z archiwów w 
Krakowie i Wilnie), które pisała do znajomych i 
redaktorów różnych czasopism. Szczególnie ważna 
dla mieszkańców Łatgalii jest korespondencja z Janem 
Karłowiczem (redaktorem miesięcznika geograficzno-
etnograficznego „Wisła”), gdzie można znaleźć sporo 
ważnych informacji dotyczących ówczesnych Wielon. 
Zwiedzający mogą również obejrzeć kopię 
niedrukowanego rękopisu Łotyszy Inflant Polskich 
z Archiwum PAN i PAU w Krakowie. W 2016 r. 
te niepublikowane fragmenty zostały wydane w 
tłumaczeniu łotewskim. Miłośnicy dawnych baśni 
i opowieści mogą skorzystać z nagrań z tekstami 
spisanymi przez badaczkę w trzech wersjach językowych 
(po łatgalsku, po rosyjsku i po polsku). 
 Otwarcie ekspozycji w wielońskim muzeum 
było także okazją do spotkania osób, które wzięły udział 
w wyprawie badawczej śladami Stefanii Ulanowskiej 
w 2016 r. Jedną z jej uczestniczek była prof. Angelika 
Juško-Štekele prorektor Rezekneńskiej Akademii 
Technologii, która wręczyła tabliczki okolicznościowe 
z wizerunkiem Stefanii Ulanowskiej, wykonane na tej 

„POLSKIE BOŻE NARODZENIE” 
W MUZEUM SECESJI

WYSTAWA O STEFANII 
ULANOWSKIEJ W WIELONACH

„CUD BOŻONARODZENIOWY” 
W DOMU POLSKIM
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uczelni. 
 Podkreślić należy wielkie zaangażowanie 
w projekt miejscowego samorządu. Bez wsparcia 
miejscowej rady powiatu, w tym przewodniczącej 
Jekateriny Ivanovej i kierującej wydziałem kultury Ilgi 
Morozovej, powstanie wystawy i zorganizowanie badań 
terenowych nie byłoby możliwe. 

 W gmachu Polskiej Szkoły Średniej im. Ity 
Kozakiewicz 13 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe 
z udziałem ambasador RP na Łotwie Ewy Dębskiej, 
przedstawicieli Ambasady RP w Rydze, metropolity 
ryskiego arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza oraz 
środowisk polonijnych w Rydze. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele Klubu Słowa Polskiego „Gawęda”, 
Ligi Polskich Kobiet oraz Stowarzyszenia na rzecz 
Wspierania Relacji Polsko-Łotewskich „Silesia”.
 Spotkanie rozpoczęły tradycyjne jasełka 
w wykonaniu wychowanków polskiej szkoły oraz 
świąteczne życzenia i modlitwa, którą poprowadził 
arcybiskup Zbigniew Stankiewicz. W świąteczny 
nastrój wprowadziły gości polskie kolędy w wykonaniu 
chóru polonijnego „Polonez” oraz tradycyjne łamanie 
się opłatkiem.

 Ostatnia wystawa 2017 r. do Centrum Kultury 
Polskiej w Dyneburgu przyjechała z Nowego Jorku. 
W czwartek, 14 grudnia, w galerii pojawiły się dwie 
niezwykłe instalacje autorstwa projektantki mody 
Leny Lumelsky. Projekt „Unwearable imporability” 
z angielskiego ‘nienoszone nieprawdopodobieństwo’ 
(czyli to, czego nie można nosić) zaprezentowany 
w Daugavpils poświęcony jest przejściowemu oraz 
efemerycznemu charakterowi mody. 
 Lena Lumelsky opanowała swój zawód w 
izraelskim college’u, studia uzupełniające odbyła w 
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii 
(Belgia). Właśnie wtedy ukształtował się jej własny styl. 
W 2011 roku Lena założyła własna firmę w Rydze. Na 
początku pracowały tam tylko dwie osoby – Lena oraz 
krawcowa. Dziś zakład zatrudnia dziesięć mistrzyń. 
Kolekcje „Lena Lumelsky” sprzedawane są w butikach 
Londynu, Tokio, Nowego Jorku, Los Angeles i Paryża. 
Jej rzeczy są oryginalne i idą z duchem czasu.
 Dwie sukienki wystawione w Domu Polskim 
uszyto z białej bawełny. Haft na ubraniu symbolizuje 
pracochłonny, wielogodzinny proces tworzenia. Górna 
część stroju nie jest jeszcze wykończona (pozostawiono 
wetknięte igły, jakby w trakcie haftowania, szpule 
nici oraz nożyce). Natomiast długie treny sukienek 
stopniowo zaczynają przypominać udrapowany papier. 
Biały kolor został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ 
jest symbolem końca i początku jak biała kartka, na 
której pojawi się pierwszy szkic oraz jak wyrzucona do 
śmietnika wykorzystana serwetka.
 Ile potrzebujemy ubrań? Czy doceniana jest 
praca ręczna? Iluzoryczność piękna we współczesnym 
świecie... Oto tematy, które chciała poruszyć autorka 
wystawy poprzez swoją instalację.

 Wigilijne spotkanie lokalnej polskiej 
społeczności, które swoją obecnością zaszczycili 
przedstawiciele Ambasady RP na Łotwie – konsul 
Małgorzata Hejduk-Gromek oraz pan Radosław 
Brudnicki, odbyło się również 16 grudnia w Jekabpils  
 Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach 
szkółki niedzielnej języka polskiego przygotowała 
dla swoich rodzin i gości występ artystyczny, który 
wprowadził wszystkich w nastrój świąt Bożego 
Narodzenia. Występ dzieci zrobił duże wrażenie 
na widzach, ponieważ większość z wychowanków 
dopiero w tym roku rozpoczęła naukę języka polskiego. 
Ten dynamiczny rozwój jest niewątpliwą zasługą 
kierownik szkółki niedzielnej – Katarzyny Graholskiej-
Krjukovskiej oraz nauczycielki Elżbiety Bieniewicz. 
Kulminacyjnym punktem programu było rozdawanie 
paczek świątecznych oraz świąteczne gry i zabawy 
integracyjne w języku polskim i łotewskim.
 Lokalny oddział „Rodacy” Związku Polaków 
na Łotwie przygotował spotkanie wigilijne, na którym 
licznie zebrana polska społeczność miała możliwość, 
zgodnie z tradycją, podzielić się opłatkiem, wspólnie 
zaśpiewać kolędy i pastorałki oraz skosztować uroczystej 
kolacji.

OPŁATEK W JEKABPILSOPŁATEK 
RYSKICH POLAKÓW

NIENOSZONE 
NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO
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KALEJDOSKOP 
WYDARZEŃ

 Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem na 
kameralną imprezę podsumowującą 2017 rok zebrali się 
przedstawiciele Związku Polaków na Łotwie z różnych 
zakątków kraju.
Na zaproszenie prezesa ZPŁ Ryszarda Stankiewicza 
do siedziby ZPŁ w Rydze 16 grudnia przybyli także 
członkowie Klubu Kultury Polskiej „Polonez”, Klubu 
Słowa Polskiego „Gawęda” i prezes Stowarzyszenia na 
rzecz Wspierania Relacji Polsko-Łotewskich „Silesia” 
Mariusz Duka.
 Podczas spotkania omówiono imprezy, które 
odbyły się w 2017 r. oraz ustalono plan pracy na 2018 
rok – rok stulecia państwa łotewskiego i odzyskania 
niepodległości przez Rzeczpospolitą. 
 Zebrani podzielili się opłatkiem, a także złożyli 
sobie świąteczne życzenia. Wzruszającym akcentem 
artystycznym spotkania była gra na akordeonie w 
wykonaniu księdza Witolda Wiszniewskiego z Kościoła 
św. Alberta w Rydze.

 Ambasada RP na Łotwie co roku uczestniczy 
w charytatywnym jarmarku bożonarodzeniowym. 
Organizowany od ponad dwudziestu lat w Rydze 
„Christmas Bazaar” jest największą imprezą 
dobroczynną na Łotwie, w której aktywny udział biorą 
znani politycy, dyplomaci, ludzie biznesu, kultury i 
nauki.
 Tegoroczny 21. targ świąteczny zorganizowany 
przez Międzynarodowy Klub Kobiet na Łotwie odbył 
się 2 grudnia w ryskim ratuszu. Dzięki hojności 
firm polskich działających w naszym kraju oraz 
przedstawicieli polskiego biznesu, którzy przekazali 
dary, po raz kolejny stoisko Ambasady RP mogło 
zaoferować tradycyjne polskie wyroby wędliniarskie, 
kosmetyczne, słodycze i napoje, polską ceramikę oraz 
wiele innych produktów. Jak zwykle dużą popularnością 
cieszył się polski bigos ze śliwkami i grzybami. 
 Polskie stoisko odwiedziła pierwsza dama 
Iveta Vējone, a także były prezydent Valdis Zatlers z 
małżonką. „Christmas Bazaar” jest inicjatywą ważną i 
wspaniałą, bo rokrocznie udaje się tutaj zebrać kwoty 
sięgające kilkudziesięciu tysięcy euro przeznaczane na 
potrzeby łotewskich domów dziecka.

„CHRISTMAS 
BAZAAR 2017”

OPŁATEK ZPŁ

 15 grudnia Centrum Kultury Polskiej 
zorganizowało konkurs twórczy o tematyce świątecznej, 
w którym wzięło udział ponad 30 uczniów Gimnazjum 
Polskiego im. Józefa Piłsudskiego.
 Konkurs składał się z dwóch konkurencji: 
„Piosenka o Bożym Narodzeniu” i „Wiersz o Bożym 
Narodzeniu”. Za najlepsze piosenkarki uznano Dianę 
Apeine, Ksenię Kalininę i Walerię Prutjane, a wiersze 
najpiękniej recytowały Milana Saveika oraz Diana 
Apeine.
 Dzieci uczestniczyły także w konkursie 
plastycznym „Aniołek bożonarodzeniowy”. Wszyscy 
jego uczestnicy otrzymali od organizatorów 
podziękowania oraz drobne upominki.

KONKURS BOŻONARODZENIOWY 
DLA DZIECI
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KOLĘDY W WYKONANIU „KUKUŁECZKI”

KONCERT 
KOLĘD

 Ostatnią imprezą 
podsumowującą pracę Centrum 
Kultury Polskiej w 2017 r. był 
barwny, rozśpiewany i wypełniony 
pozytywnymi emocjami koncert 
bożonarodzeniowy, który odbył się 
27 grudnia.
 Żeby nasycić się świąteczną 
twórczością zespołów CKP do 
Domu Polskiego przybyli mali i duzi 
Polacy z Dyneburga oraz okolic. 
Koncert prowadziły dwa anioły, 
które na wstępie opowiedziały o 
Wigilii i Bożym Narodzeniu, jego 

znaczeniu i tradycjach. Wspomniały, 
że jednym z najważniejszych 
zwyczajów w Polsce jest śpiewanie 
kolęd, co natychmiast zrealizowali 
uczestnicy starszej grupy zespołu 
tańca ludowego „Kukułeczka” 
przedstawiając choreograficzno-
wokalną wiązankę. W jaskrawych 
ludowych strojach przy dźwiękach 
skrzypiec, akordeonu i fletu 
młodzież wyśpiewywała znane i 
lubiane melodie.
 W dalszej części koncertu 
wystąpił chór „Promień” pod 

batutą Reginy Krukowskiej i Marii 
Jurkowej oraz panie z zespołu 
„Harfa”. Akompaniowała występom 
Ludmiła Andrejewa. Na deser 
widzowie mieli okazję nasycić się 
śpiewem solistek zespołu „Barwy 
Daugawy”, a także Angeliny 
Malcewej i kierownika zespołu 
„Barwy Daugawy” Stanisława 
Jakowenki. Następnie wszyscy udali 
się do saloniku „Pod gwiazdami”, 
żeby podzielić się opłatkiem i 
czerpać radość ze wspólnego 
spotkania.

ZPŁ „KUKUŁECZKA”

„PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM PASTERZE...”

GLORIA IN EXELSIS DEO

OKLASKI ZADOWOLONYCH WIDZÓWNASTKA W POSTACI ANIOŁKA

CHÓR „PROMIEŃ” 

„CHWAŁA NA WYSOKOŚCI...”
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Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Ławkiesach
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