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 Jednym  z najbardziej  znaczących wydarzeń w 
życiu Polonii łotewskiej w 2018 r. było 29 października w 
Ławkiesach pod Dyneburgiem. W podniosłej i świątecznej 
atmosferze na cmentarzu odsłonięto odnowioną w 2018 r. 
Kwaterę Polskich Legionistów.

 Najpierw delegacja złożona  z przedstawicieli różnych 
polskich  instytucji, Ambasady RP w Rydze oraz Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Ādaži, złożyła wieńce pod 
Krzyżem poświęconym Polskim Legionistom na Słobódce 
oraz pomnikiem Stefana Batorego. Uroczystego otwarcia 
dokonali prezydenci  Polski i Łotwy 29 czerwca 2018 r. 
Goście także udali się z wizytą do Państwowego Gimnazjum 
Polskiego im. Józefa Piłsudskiego. Delegacja spotkała się 
z uczniami, obejrzała występ Zespołu Tańca Ludowego 
„Kukułeczka” oraz wysłuchała występu szkolnego chóru. 
Uczniowie szkoły zaprezentowali swoje osiągnięcia w nauce 
oraz aktywności pozaszkolnej. 

 Najważniejsze wydarzenie – otwarcie nowej kwatery, 
rozpoczęło się o godzinie 11:00  Mszą Św. w kościele św. 
Piotra i Pawła koncelebrowaną przez księdza biskupa 
Edvardsa Pavlovskisa, miejscowego ks. Rolanda Šakalsa i 
kapelana Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego 
w Ādaži ks. Tomasza Serwina. Zebranych na uroczystości 
po polsku i łotewsku przywitała Ambasador RP w Rydze 
Monika Michaliszyn.W trakcie Mszy Św. kazanie wygłosił 
kapelan PKW ks. Tomasz Serwin. Po części eucharystycznej 
krótką historię współpracy militarnej Polski i Łotwy podczas 
oswobodzenia Łatgalii, a także historię kwatery przedstawili 
Krystyna Kunicka i Jevgienij Mihailov. Następnie głos 
zabrali senator Artur Warzocha, podsekretarz  stanu w 
Ministerstwie Obrony Republiki Łotewskiej Jānis Karlsbergs, 
sekretarz parlamentau Ministerstwa Kultury Republiki 
Łotewskiej Marika Zeimule. Odczytano także listy Ministra 
Obrony Narodowej RP Mariusza Błaszczaka, Ministra 
Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

• Polak na Łotwie • 3 

Uroczystości 
w Ławkiesach 2-5

Kalejdoskop wydarzeń 6-15

Niepodległość w Jełgawie 7

Pięć jubileuszy w Lipawie 10-11
Sto Polaków zasłużonych 
dla Łotwy
Nowa książka na stulecie 
niepodległości
Tomasz Otocki

16-19

Kalejdoskop wydarzeń 20-23

Za naszą i waszą wolność 
w Dyneburgu 24-25

Kalejdoskop wydarzeń 26-29 

OGÓLNOŁOTWESKIE
MIKOŁAJKI W JAKUBOWIE 30-31

W TYM NUMERZE: 
NR 4(122)/2018

Zespół redakcyjny:
Krystyna Kunicka,
Ryszard Stankiewicz,
Stanisław 
Januszkiewicz

Współpraca:
Ryszard Morawski,
Tomasz Otocki 

Członek honorowy:
Romuald Lebedek
Łamanie stron:
Iwar Dobkiewicz

Adresy redakcji:

Varšavas iela 30, 
LV-5404, Daugavpils, Latvija

Tel./fax: +371 65454595
Slokas iela 37, 

LV-1007, Rīga, Latvija
Tel./fax: + 371 67614034

Druk: 
SIA „Daugavas Druka”, 
Daugavpils

Materiałów nie zamówio-
nych (tekstów, zdjęć, doku-
mentów) redakcja nie zwraca. 
Zastrzegamy sobie prawo 
skracania i adiustacji tekstów 
niezamówionych i listów oraz 
zmiany ich tytułów. Redakcja 
nie odpowiada za treść 
ogłoszeń.

„Polak na Łotwie” – 
pismo Związku Polaków na Łotwie

UROCZYSTE OTWARCIE ODNOWIONEJ 
KWATERY POLSKICH LEGIONISTÓW
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Szefa Urzędu ds. Kombatantów i 
Osób Represjonowanych Ministra 
Jana Józefa Kasprzyka.

 Następnie w  uroczystym 
pochodzie, wraz z orkiestrą, asystą 
honorową i pocztami sztandarowymi 
uczestnicy udali się do odnowionej 
kwatery. 

 W Ławkiesach jesienią 
1919 r. pochowano w 65 żołnierzy 
Wojska Polskiego. W 1995 r. 
samorząd Rejonu Dyneburskiego we 
współpracy z polską społecznością 

odtworzył mogiły ziemne oraz 
postawił metalowy krzyż i głaz z 
pamiątkową inskrypcją.

 Wcześniej w okresie 
międzywojennym rodzina kaprala 
Mieczysława Monsiora ufundowała 
dla niego osobny nagrobek. 21 
października 2017 r. w kwaterze 
pochowano szczątki jeszcze 9 
żołnierzy Wojska Polskiego, którzy 
zginęli we wrześniu 1919 r. Ich 
leśne mogiły zidentyfikowano w 
pobliskiej Katymiółce w trakcie 

wykopalisk i badań archeologicznych 
prowadzonych w latach 2016-
2017. Renowację kwatery 
przeprowadzono w latach 2017-2018 
ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, we 
współpracy ze Związkiem Polaków 
na Łotwie oraz Fundacją „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”. 

 Podczas uroczystości 
odegrano hymny, poświęcono 
kwaterę oraz dokonano jej 

symbolicznego otwarcia. Apel 
Pamięci odczytał major Roman 
Fiałkowski. Zabrzmiała salwa 
honorowa, sygnał „Śpij Kolego” oraz 
Hasło Wojska Polskiego. Złożono 
wieńce, kwiaty i znicze. 

 Renowacja kwatery jest 
ważnym wydarzeniem, ponieważ 
żołnierze, którzy oddali swoje życie za 
niepodległość Łotwy nareszcie mają 
godne miejsce wiecznego spoczynku 
i pamięć o ich poświęceniu i ofierze 
nigdy nie zaginie. 

Po uroczystym otwarciu kwatery 
w Ławkiesach miejscowi Polacy 
i goście udali się do Rejonowego 
Domu Kultury w Dyneburgu, 
gdzie odbył się niesamowicie 
wzruszający i patriotyczny koncert 
Pawła Orkisza. Artysta już od 30 lat 
śpiewa ballady autorskie, piosenki 
turystyczne i polskie tłumaczenia 
pieśni największych bardów naszych 
czasów. Uznawany jest za jednego z 
najlepszych w Polsce wykonawców 
utworów Cohena, Okudżawy i 
Wysockiego. Najchlepiej przy 

pomocy słów i dźwięków, w starannej 
oprawie muzycznej, maluje pogodne 
nastroje, opowiada o miłości i 
nadziei. 

 W trakcie koncertu 
patriotycznego w Dyneburgu Paweł 
Orkisz wraz z zespołem zaśpiewał 
piosenki patriotyczne, żeglarskie, 
ballady świąteczne i wszystkim 
znane i lubiane evergreeny serwując 
zebranej publiczności ponad 
godzinną ucztę duchową, po której 
odbyło się spotkanie integracyjne.
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 Początek października 
w największych miastach Łotwy 
i Litwy uświetniły koncerty 
wspaniałego chóru Cappella Corale 
Varsaviana.  W ramach swego 
tourne 2 października chór wystąpił 
w kościele Matki Boskiej Bolesnej 
w Rydze, 3 października w kościele 
pod wezwaniem Serca Jezusowego 
w Dyneburgu, 5 października 
w kościele św. Franciszka i św. 
Bernarda w Wilnie, a 6 października 
w Kowieńskiej Filharmonii 
Państwowej.  
 Miłośnicy polskiej muzyki 
mogli nasycić się pieśniami 
religijnymi i innymi utworami w 
fantastycznym wykonaniu chóru 
Cappella Corale Varsaviana. 
Słuchacze nie żałowali swego 
wyboru, bowiem muzyka była 
czysta, podniosła i napełniała 
pokojem oraz radością. W 
programie koncertów znalazły 

się utwory Mikołaja Gomółki, 
Wacława z Szamotuł, Grzegorza 
Gerwazego Gorczyckiego, Bartosza 
Kowalskiego, Juliusza Łuciuka, 
Feliksa Nowowiejskiego, czy 
Henryka Mikołaja Góreckiego. 
Koncert składał się z dwóch części. 
W części pierwszej oprócz utworów 
kompozytorów polskich znalazła 
się również łotewska piosenka 
„Pūt, vējiņi” w aranżacji Jurjānu 
Andrejsa, a w drugiej części „Psalm 
Davida” litewskiego kompozytora 
Vidmanasa Bartulisa. 
 Cappella Corale Varsaviana 
to profesjonalny chór, zrzeszający 
zawodowych wokalistów i muzyków. 
Powstał w 2007 r. Jego dyrygentem 
jest Roman Rewakowicz. 
Skupia on miłośników muzyki 
chóralnej różnych epok i okresów 
historycznych, a członkowie chóru 
to głównie zawodowi muzycy – 
absolwenci i studenci różnych 

wydziałów wyższych uczelni 
muzycznych Polski. Zespół ma na 
swoim koncie udział w licznych 
nagraniach muzyki do filmów 
produkowanych zarówno w Polsce, 
jak i za granicą.
 Zamykając oczy w 
trakcie koncertu można było 
przenieść się do średniowiecznych 
kościołów i zamków, wyobrazić 
sobie niesamowicie wzruszające 
wykonanie utworów w okresie 
tuż po ich powstaniu. Każdy głos, 
każdy ton, każda nuta wykonana 
przez chórzystów miała swoje 
uzasadnienie i napełniała słuchaczy 
poczuciem wspaniałego łączenia się 
z Bogiem poprzez pieśni religijne.
 Organizatorem koncertów 
buła fundacja ProMusicaViva, a 
projekt został dofinansowany przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP oraz miasto 
stołeczne Warszawa.

BAŁTYCKIE TOURNE 
CAPPELLA CORALE 

VARSAVIANA

 Z inicjatywy Jełgawskiego Oddziału Związku 
Polaków na Łotwie w dniach 6–15 października 2018 r. 
odbyły się w Dni Kultury Polskiej. 
 Na wstępie 6 października wszyscy 
zainteresowani mogli uczestniczyć w otwartej lekcji 
języka polskiego, która odbyła się w lokalnym Klubie 
języka polskiego. Od 8 do 14 października w jełgawskim 
bistro „Silva” można było skosztować specjalności 
kuchni polskiej. Natomiast kulminacja przedsięwzięcia 
nastąpiła 13 października w Muzeum Historii i Sztuki  
w Jełgawie – ZPŁ przy wsparciu Ambasady RP w Rydze 
i we współpracy z Zarządem Integracji Społecznej przy 
Administracji Samorządu Miasta Jełgawa zorganizował 
koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

 W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych Jełgawy m.in. mer Andris Rāviņš, 
ksiądz biskup Edvards Pavlovskis, konsul RP w Rydze 
Małgorzata Hejduk-Gromek, prezes Związku Polaków 
na Łotwie Ryszard Stankiewicz oraz mieszkańcy 
miasta i okolic. Uroczystość uświetniły występy chóru 
„Jutrzenka” z Rzeżycy, chóru dziecięcego „Słowiczek” z 
Jełgawy, Zespołu Muzyki i Tańca Dawnego „CAPELLA 
ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS” z Białegostoku 
oraz występ duetu akordeonistek Anty Puķīte i Darji 
Grišiny z jełgawskiej szkoły muzycznej. Bardzo 
interesujące opowiadanie o śladach Polaków w Zemgale 
zaprezentował Gints Putiķis – zastępca dyrektora ds. 
naukowych Muzeum Historii i Sztuki w Jełgawie. 

DNI KULTURY POLSKIEJ 
W JEŁGAWIE
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 Pani Halina Siniawska jest nauczycielką, 
wieloletnią działaczką ZPŁ i niesamowicie ciekawą 
osobą. Okazało się, że Pani Halina jest również zapaloną 
filokartystką. Niezwykła bożonarodzeniowa wystawa ze 
zbiorów Pani Haliny została otwarta w Galerii Domu 
Polskiego 13 grudnia.
 Pani Halina swoje zainteresowania traktuje jako 
pasję czy rozrywkę, której oddaje się z przyjemnością 
w wolnym czasie. Jej hobby, polegające nazbieraniu 
widokówek, nazywa się deltiologia czy filokartystyka. 
Zbiory Haliny Siniawskiej liczą ponad trzy tysiące 
widokówek, z czego ponad trzysta to pocztówki 
bożonarodzeniowe i noworoczne.
 Halina Siniawska jest Polką od urodzenia 
związana z Dyneburgiem. Mieszkała w Eglaine (Jałówce), 
później – w Agłonie. Wróciła do Dyneburga, gdzie 
rozpoczęła studia na Uniwersytecie Pedagogicznym. 
Pracowała jako nauczycielka chemii w Paviloście oraz 
Naujene. Przez wiele lat pracowała w Szkole Polskiej w 
Daugavpils, od początku powstania szkółki niedzielnej 
nauczała także języka polskiego. Znamy Panią Halinę 
jako osobę aktywną, kochającą młodzież, obdarzoną 
licznymi talentami.
 Po ojcu Bolesławie Purwińskim pani Halina 
odziedziczyła zamiłowanie do kolekcjonowania. Tata 
zbierał znaczki pocztowe, a brat mamy Bronisław 
Raubiszko w okresie sowieckim miał największą kolekcję 
znaczków pocztowych w Dyneburgu. Jako małe dziecko 
Pani Halina wycinała obrazki z kopert, wklejając je do 
zeszytów.  Żadnej pocztówki pani Halina nie kupiła 
– wszystkie listy otrzymała od krewnych i znajomych, z 
którymi podczytywała kontakt w ciągu swego życia.
 W Galerii Domu Polskiego w okresie 
adwentowym i świątecznym można było oglądać tylko 
niewielką część imponującej kolekcji Pani Siniawskiej.

sobota 8 grudnia dla wielu mieszkańców Węgorzewa 
była dniem wyjątkowym, pełnym wspomnień, wzruszeń 
i głębokich przeżyć duchowych. Wydarzeniem, które 
powodowało przyspieszone bicie serca było spotkanie 
członków Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej z 
rodakami zza wschodniej granicy. Wśród delegatów 
spotkania znaleźli się również przedstawiciele Związku 
Polaków z Łotwy.
 Stowarzyszenie Wspólnota Polska Koło 
w Węgorzewie już od 19 lat zaprasza Polaków 
mieszkających poza granicami kraju do wspólnego 
świętowania Wigilii. Te spotkania dla wielu rodaków 
są okazją do wspomnień i sentymentalnej podróży oraz 
do przypomnienia obrzędów i symboliki związanej z 
Wigilią – dzielenia się opłatkiem, obdarowywania się 
prezentami, wspólnego śpiewania kolęd.
  W tym roku w ramach projektu „W kręgu polskiej 
tradycji” – wigilijne spotkanie z działaczami polskimi 
i polonijnymi z krajów ościennych odbyły się także 
warsztaty „Polskie tradycje wigilijne do końca XVIII 
wieku” oraz zwiedzanie wystaw „Bożonarodzeniowa” 
i „Historyczna Rzeczpospolita Utracona” w Muzeum 
Kultury Ludowej.
 Tradycyjnie na początku była uroczysta 
Msza Św. celebrowana przez ks. Klemensa Litwina, 
pobłogosławienie Kamieni Kresowych i przekazanie 
Ziemi z Kresów. W tym roku przywieziono ziemię 
z czterech miejsc: Łotwy, Litwy, Białorusi i Obwodu 
Kaliningradzkiego. W Wigilii wzięło udział blisko 150 
osób. Łącznie do Węgorzewa przyjechało 72 rodaków z 
Litwy, Łotwy, Białorusi, Rosji (Obwód Kaliningradzki), 
a także z Austrii i Ukrainy.
 Były powitania, przemówienia i wspólne 
śpiewanie kolęd, wspomnienia i łzy wzruszenia, 
życzenia i podziękowania za spotkania, pamięć i troskę, 
za przybliżenie kraju przodków, za przypomnienie 
tradycji i rodzinną atmosferę. Aby tradycji stało się 
zadość na pięknie zastawionych stołach goście znaleźli 
siano, grosik na szczęście oraz łuskę karpia. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali ozdobne świece z prawdziwego, 
pachnącego wosku. Zawitał na Wigilię także Święty 
Mikołaj z prezentami.
 Realizacja projektu była możliwa dzięki 
zaangażowaniu wielu środowisk oraz wsparcia 
rzeczowego i finansowego udzielonego przez ludzi o 
otwartych sercach.

 W Polskiej tradycji wigilia świąt Bożego 
Narodzenia to szczególne wydarzenie. Dlatego też 

 W okresie bożonarodzeniowym dzieją się cuda 
i dobre rzeczy. Stowarzyszenie „Odra-Niemen”, które, w 
ramach akcji „PACZKA”, zawitało do Domu Polskiego 
8 grudnia od dawna współpracuje ze środowiskami 
kombatanckimi w kraju, na Kresach i innych rejonach 
świata czyniąc właśnie cuda i dobre rzeczy dla osób 
potrzebujących. Stowarzyszenie działa pod hasłem 
‘rodacy-bohaterom’.
 Poprzez realizację rozmaitych projektów 
członkowie Stowarzyszenia „Odra-Nemen” oddają 
hołd naszym bohaterom oraz zachęcają innych 
Polaków do wspólnych działań przywracając pamięć o 
polskich weteranach, zwłaszcza Kresowych żołnierzach 
i sybirakach, ludziach starszych potrzebujących 
opieki. 
 W Domu Polskim odbyło się wzruszające 
spotkanie z sybirakami, licznym gronem zasłużonych 
polskich nauczycieli. Następnie członkowie fundacji 
jeździli do domów weteranów i ich wdów, odbywając 
wzruszające do łez spotkania.

WZRUSZAJĄCA WIGILIA 
W WĘGORZEWIE

KOLEJNA ODSŁONA AKCJI 
RODACY-BOHATEROM

 W Centrum Kultury Łotewskiej 5 grudnia 
odbyła się znacząca impreza, na której wręczono 
dyplomy uznania wolontariuszom, którzy swoją 
bezinteresowną pracą w 2018 r. zasłużyli na miano 
Wolontariuszy roku. Wśród nagrodzonych nie zabrakło 
również dyneburskich Polaków.
 Na gali pod nazwą Brīvs un prātīgs! czyli „Wolny i 
roztropny!” zebrało się liczne grono osób, które każdego 
dnia oprócz swych służbowych czy innych codziennych 
obowiązków i zajęć, poświęcają wiele czasu by pomagać 
ludziom lub zwierzętom, działając w organizacjach 
pożytku publicznego. Są to osoby wyjątkowe, osoby, 
na które zawsze można liczyć. Kandydatury do tej 
zaszczytnej nagrody można było zgłaszać do Wydziału 
Młodzieżowego Urzędu Miasta.
 Imprezę uświetniły występy zespołu muzycznego 
„Stage On” i zespołu tańca ludowego “Laismeņa”. 
Prowadzący imprezy zapraszali na scenę wolontariuszy, 
który zasłużyli na miano najlepszych w Łatgalii, 
wolontariuszy których zgłosiły jednostki samorządowe 
oraz NGO. Wśród nominatów była również działaczka 
Dyneburskiego Oddziału „Promień” ZPŁ Krystyna 
Kunicka, która już od wielu lat przyczynia się do 
organizowania imprez kulturalnych i prowadzenia 
inicjatyw społecznych. W kategorii aktywnej młodzieży 
wyróżnieni zostali również uczniowie Polskiego 
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu 
Karolina Siniawska, Andris Karpenko, Rauls Dzalbe, 
Bożena Rakicka, Wioleta Golowane, Alina Smilgina, 
Ewelina Krivicka, Tatjana Belikowa.

WOLNI I ROZTROPNI 
POLACY Z DAUGAVPILS

WYSTAWA 
FILOKARTYSTYCZNA 
HALINY SINIAWSKIEJ
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 Lipawa – miasto nad Morzem Bałtyckim, 
gdzie odnajdujemy również wątki polskie, 
na przykład w latach 1873–1883 do dawnego 
Gimnazjum Klasycznego w Lipawie uczęszczał 
pierwszy prezydent odrodzonej Rzeczypospolitej 
Gabriela Narutowicza. 
Miejscowi Polacy prężne działają i w październiku 
mieli aż pięć powodów do świętowania. Prezes 
Lipawskiego Stowarzyszenia Polaków „Vanda” Rita 
Rozentāle opowiedziała, że w 2018 roku oprócz 

100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski i 
100-lecia Łotwy, obchodzą też 30-lecie odrodzenia 
działalności polonijnej w Lipawie, 10-lecie 
założenia Stowarzyszenia Polaków „Vanda” oraz 
15-lecie zespołu „Bursztynki”.
 Uroczysty koncert jubileuszowy, który 
odbył się 14 października, swoją obecnością 
zaszczycili Ambasador RP w Rydze Monika 
Michaliszyn oraz prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz. 
Koncert rozpoczął się od Poloneza Ogińskiego 

w wykonaniu trio smyczkowego, ale bohaterem 
uroczystości oczywiście był zespół „Bursztynki”. 
Panie wykonały nie tylko wiązankę piosenek 
ludowych takich jak „W zielonym gaju” czy 
„Czerwone jabłuszko”, lecz także kilka pieśni 
patriotycznych np. „Rozkwitały pąki białych róż” 
oraz „Polskie kwiaty”. Uroczystość uświetnił także 
cykl polonezów, nokturnów i wariacji Fryderyka 
Chopina w wykonaniu duetu pianistów Sana 
Villeruša i Francis Gaiļus.

 Wśród widzów byli również pierwszy prezes 
Związku Polaków w Lipawy Władysław Dąbrowski 
oraz wieloletni prezes Lipawskiego Oddziału ZPŁ 
Zenon Garkul-Gurewicz. 
 Koncert był ostatnią z imprez 
przewidzianych w ramach projektu „Polacy 
dla swego miasta Lipawy wczoraj i dzisiaj” 
finansowanego przez Ministerstwo Kultury Łotwy 
za pośrednictwem programu „Iesaisties Kurzemē!”

PIĘĆ JUBILEUSZY 
W LIPAWIE
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 Grupa teatralna Centrum Kultury Polskiej 
w Daugavpils „Uśmiechnięta tęcza” 16 października 
zawitała w gościnne progi Państwowego Gimnazjum 
Polskiego w Rezekne. Ostatni raz zespół prezentował 
swój dorobek artystyczny na tej scenie w 2014 r. i przez 
ten czas wyrosło już nowe pokolenie aktorów, którzy z 
chęcią i zaangażowaniem pokazali swoje umiejętności 
artystyczne swoim kolegom i koleżankom z Rezekne.
 Uczniowie Gimnazjum Polskiego mieli 
możliwość obejrzeć spektakl pt. „Polskie legendy na 
placu zabaw” – sztukę, w której reżyser Milena Sawkina 
na jednej scenie zgromadziła Króla Popiela, Królową 
Wandą, Książę Rytygiera i innych fascynujących 
bohaterów bajek polskich. Współczesny spektakl 
powstał na podstawie dobrze znanych polskich legend 
o stosunkach międzyludzkich oraz społecznych.
 Widzowie bardzo uważnie obserwowali akcję, 
jaka rozgrywała się na scenie, wesoło się śmiali, 
komentowali i nagradzali aktorów wielkimi brawami. Po 
zakończeniu spektaklu odbyło się na krótkie spotkanie 
integracyjne z omówieniem wrażeń oraz wspólną sesją 
zdjęciową.

 Jedną z form przybliżenia kultury polskiej 
Polakom mieszkającym za granicami kraju oraz 
przedstawicielom innych narodów jest kino, dlatego 
już od kilku lat na Łotwie odbywają się festiwale filmów 
polskich. Tym razem takie przedsięwzięcie zawitało 
do Rygi do kinogalerii „K.Suns” – 3 listopada 2018 r. 
odbył się „Festiwal Polskich Filmów Patriotycznych” 
poświęcony 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz 100-nej rocznicy uzyskania 
niepodległości przez Łotwę. Imprezę zorganizowanło 
przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania relacji 
polsko-łotewskich „Silesia” przy wsparciu Ambasady 
RP w Rydze.
 W ramach festiwalu zostały zaprezentowane 
trzy filmy polskich reżyserów – „Miasto 44” w reżyserii 
Jana Komasy, „Czarny czwartek” w reżyserii Antoniego 
Krauze oraz „Jack Strong” w reżyserii Władysława 
Pasikowskiego.

 Na uroczyste otwarcie festiwalu przybyli liczni 
goście, a wśród nich Ambasador RP w Rydze Monika 
Michaliszyn, Konsul RP w Rydze Małgorzata Hejduk-
Gromek, żołnierze polskiego kontyngentu wojskowego 
stacjonującego w Ādaži z mjr. Arkadiuszem Skórnógiem 
na czele, prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard 
Stankiewicz oraz przedstawiciele Oddziałów Związku 
Polaków na Łotwie z Rygi, Liepaji, Tukumsa, Jekabpilsu, 
Daugavpilsu.
 Prezes Stowarzyszenie na rzecz wspierania relacji 
polsko-łotewskich „Silesia” Mariusz Duka zaznaczył, 
że celem „Festiwalu Polskich Filmów Patriotycznych” 
jest wspieranie dialogu międzykulturowego, zachęcając 
w przeddzień wielkiego święta państwa polskiego i 
łotewskiego, do głębszej refleksji nad tym, że za takimi 
słowami jak „wolność” i „niepodległość” kryje się 
poświęcenie i tragiczne losy konkretnych ludzi. 
 Pani Ambasador RP na Łotwie Pani Monika 
Michaliszyn w swej przemowie podkreśliła, że 
zaprezentowane na festiwalu filmy pozwolą jeszcze 
lepiej zrozumieć zawiłości historii polskiego narodu 
oraz trudne losy bohaterów. Przedstawiciel kinogalerii 
„K.Suns” Juris Zviedris podsumował, że festiwal to 
wyjątkowa okazja zobaczyć na Łotwie polskie filmy z 
ostatnich lat, które są rzadkością w łotewskich kinach.

  Obchody wielkich jubileuszów Niepodległości 
Polski i Łotwy zorganizował także Jekabpilski Oddział 
Związku Polaków na Łotwie „Rodacy”, któremu już 
od początku, od 30 lat, przewodniczy Aleksander 
Raszczewski. 

 W Miejskim Domu Kultury 27 października 
odbyła się uroczysta impreza z udziałem przedstawicieli 
mniejszości polskiej w Jekabpils, przedstawicieli 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Ādaži, wicemera 
miasta Aivarsa Krapsa, przewodniczącego ZPŁ 
Ryszarda Stankiewicza oraz przedstawicieli różnych 
zaprzyjaźnionych mniejszości narodowych. 
 W koncercie wystąpiły lokalne polskie zespoły 
„Rodacy” i „Rosa” oraz goście – z łatgalskich, rosyjskich 
oraz białoruskich zespołów folklorystycznych. Głównym 
gościem uczty jubileuszowej był Zespół Taneczny z 
Sokołowa Podlaskiego – miasta partnerskiego Jekabpils. 
W wykonaniu gości widzowie mogli podziwiać tańce 
krakowskie, wesoły układ tańców warszawskich, tańce 
rzeszowskie oraz wiązankę tańców podlaskich. Zespół 
z Sokołowa Podlaskiego jest wizytówką artystyczną 
rodzinnego miasta.
 W ciepłej i rodzinnej atmosferze święto trwało 
do późnego wieczoru.

ŚWIĘTOWANIE 100-LECIA 
NIEPODLEGŁOŚCI 

W JEKABPILS

UŚMIECHNIĘTA TĘCZA 
W REZEKNE

FESTIWAL 
POLSKICH FILMÓW 
PATRIOTYCZNYCH
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ŁOTWA I POLSKA 
OKIEM FOTOGRAFA

 Listopadowa wystawa 
w Centrum Kultury Polskiej w 
roku ważnych historycznych 
jubileuszów oczywiście nie mogła 
nie być patriotyczna i nie związana 
z Polską i Łotwą. Wernisaż wystawy 
fotograficznej Ivarsa Utinānsa 
„Od brzegów Morza Bałtyckiego 
do Polskich Tatr” 8 listopada był 
kolejną imprezą z cyklu wydarzeń 
związanych z obchodami stulecia 
niepodległości Polski i Łotwy. 
Otwarcie wystawy upiększyła 
swoim występem grupa teatralna 
“Uśmiechnięta tęcza”. 
 Autor wystawy uważa, że 
Łotwa jest piękna, natomiast Polskie 
Tatry są wyjątkowe. I. Utināns był 
w górach Szwajcarii, Norwegii, 
Armenii, Gruzji i Szwecji, ale 
„Morskie Oko” i „Dolina Pięciu 

Stawów Polskich” zachwycają i chce 
się wracać tam znowu i znowu. “Jak 
często podróżujecie po terenach 
Łotwy czy Polski? Czy zdajecie 
sobie sprawę, jak nasze państwa 
są piękne?” – takie pytania zadaje 
swoim widzom mistrz fotografii 
Ivars Utināns. Ivar od dawna 
marzył, żeby w ciągu jednego dwóch 
tygodni pozwiedzać najpiękniejsze 
miejsca na Łotwie. Z czasem jednak 
zrozumiał, że zwiedzać trzeba 
częściowo – nie wszystko od razu. 
Natura jest żywa, systematycznie 
się zmienia. Nawet pory roku 
są ozdobione indywidualnym 
ubarwieniem. Fotograf zdaje sobie 
sprawę, że podróż daje więcej emocji 
oraz wrażeń, kiedy zwiedzasz w 
spokojnym rytmie, bez pośpiech.
 

 Największą pasją Ivara jest 
fotografia, której poświęca się, 
można powiedzieć całodobowo, 
wkładając w nią całą swoją duszę oraz 
niezwykłe umiejętności plastyczne. 
Ivar podróżuje po świecie i tworzy 
galerię zdjęć, które są pamiątką 
ulotnych chwil i momentów.
 Przebywając na Łotwie, 
w Polsce lub gdzie indziej, 
najważniejszym momentem jest 
chwila, dotknięcie tajemnic i piękna 
przyrody, pragnienie zjednoczenia 
się z tym, co stworzył Pan Bóg. 
Za pośrednictwem młodego i 
utalentowanego mistrza fotografii 
na jubileusze naszych państw 
mogliśmy oglądać w galerii na 
Warszawskiej piękny prezent 
złożony w hołdzie Polsce i Łotwie.

PRZYJĘCIE 
NIEPODLEGŁOŚCIOWE 

W RYDZE

 W Małej Gildii 5 listopada 
odbyło się uroczyste przyjęcie 
z okazji 100-lecia odzyskania 
Niepodległości przez Polskę oraz 
Święta Wojska Polskiego. Polacy z 
różnych stron Łotwy, dyplomaci 
oraz reprezentacja z Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego na 
Łotwie uczciła ważne dla Polaków 
daty.
 Przyjęcie zainaugurowała 
Ambasador RP w Rydze Monika 
Michaliszyn, przywołując 
najważniejsze elementy, które na 
przestrzeni wieków łączyły oba 
narody, w tym współpracę wojsk 
polskich i łotewskich w wyzwalaniu 
terytorium młodej Republiki 
Łotewskiej z rąk bolszewików na 
przełomie 1919–1920 roku.
  Potwierdzeniem ścisłej 
współpracy Polski i Łotwy w wielu 
dziedzinach życia kulturalnego 
było wręczenie przez Ambasador 

RP w Rydze Monikę Michaliszyn 
najwyższych odznaczeń 
państwowych RP dla czołowych 
działaczy kulturalnych na Łotwie, 
przyznanych na podstawie 
postanowienia Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.
 Za wybitne zasługi w 
rozwijaniu polsko-łotewskiej 
współpracy kulturalnej Krzyżem 
Komandorskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczony został wieloletni 
dyrektor Łotewskiej Biblioteki 
Narodowej Andris Vilks. 
Krzyżem Oficerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczony został Dyrektor Pałacu 
w Rundāle Imants Lancmanis. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczona została znana historyk 
sztuki, badaczka wspólnego 
dziedzictwa kulturowego Polski i 

Łotwy dr Rūta Kaminska. Za zasługi 
w popularyzowaniu polskiej kultury 
na Łotwie Srebrnym Krzyżem 
Zasługi odznaczeni zostali: poetka 
i tłumaczka literatury polskiej na 
język łotewski Ingmāra Balode 
oraz wybitny pianista młodego 
pokolenia i jeden z finalistów 
Międzynarodowego Konkursu 
Chopinowskiego w 2015 r. Georgijs 
Osokins.
 Patriotyczny nastrój 
imprezy kontynuował Zespół 
Tańca Ludowego „Kukułeczka” z 
państwowego Gimnazjum Polskiego 
im. J. Płsudskiego w Dyneburgu pod 
kierownictwem Żanny Stankiewicz. 
Podczas uroczystości prezentowana 
była wystawa pt. „Niepodległa 
1918… Ludzie i wydarzenia” 
opracowana przez Wojskowe 
Centrum Edukacji Obywatelskiej.



Z okazji setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę oraz stule-
cia Republiki Łotewskiej 
Fundacja Bałtycka we 
współpracy z ambasadą 
polską w Rydze oraz spółką 
„Orlenem Lietuva” z siedzibą 
w Możejkach, opracowała 
trójjęzyczny album pt. „100 
Polaków zasłużonych dla 
Łotwy”. Jest on pomyślany 
jako prezent dla obchodzącej 
jubileusz Łotwy. W albumie 
zaprezentowano sylwetki stu 
Polaków, zarówno z Polski, 
jak i z Łotwy, żyjących w XX 
stuleciu, mających zasługi 
dla Łotwy i stosunków 
polsko-łotewskich. Publikacja 
trafiła do łotewskich insty-
tucji państwowych, bibliotek 
w Polsce i na Łotwie, gdzie 
jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych. 8 listo-
pada 2018 r. odbyła się uroc-
zysta prezentacja albumu w 
siedzibie polskiej ambasady 
w Rydze. Wtedy po raz pier-
wszy zobaczyli go reprezen-
tanci polskiej wspólnoty, 
dyplomaci, politycy...
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NOWE KSIĄŻKI 
W POLAKU NA ŁOTWIE
SETKA POLAKÓW NA STULECIE 

NIEPODLEGŁOŚCI
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 Gdy wiosną 2017 r. 
otrzymaliśmy od Ambasady Polskiej 
w Rydze propozycję napisania 
albumu poświęconego stu Polakom 
mającym związki z Łotwą złapaliśmy 
się za głowę. – Skąd znajdziemy 
tyle nazwisk – zaczęliśmy się pytać, 
szybko wertując w pamięci nasze 
skojarzenia: „Łotwa”, „Polska”, 
„Ryga”, „Dyneburg”… Stosunki 
między Polską a Łotwą w latach 1918-
1939 były o wiele mniej intensywne 
niż z innymi krajami (weźmy na 
ten przykład Czechosłowację czy 
Francję), w dodatku po 1940 r. 
państwo łotewskie zostało poddane 
okupacji i ich intensywność jeszcze 
zmalała (ale całkowicie nie ustała, o 
czym świadczy włączenie do naszego 
albumu takich postaci jak powojenni 

tłumacze łotewskiej poezji na język 
polski, wśród nich wybitny tłumacz 
„Laczplesisa” Jerzy Litwiniuk, czy 
autorka audycji w szczecińskim 
radio poświęconych Łotwie Alina 
Głowacka-Mąkosza). 

 W międzyczasie okazało 
się jednak, że do albumu wejdą 
biogramy działaczy polonijnych. 
Odetchnęliśmy z ulgą. Akurat 
Związek Polaków w Łotwie oraz 
Polskie Zjednoczenie Narodowe 
prowadziły w przedwojennej Łotwie 
aktywną działalność, oddziały 
Związku były rozsiane po całym 
kraju, podobnie jak polskie szkoły 
(dziś można tylko pozazdrościć 
takiego funkcjonowania łotewskiej 
Polonii). Polska mniejszość miała 

tego wszystkiego był zmarły w 2014 
r. tłumacz Jāzeps Osmanis, mający 
polskie korzenie. 

 Ostatnie biogramy, o 
których chcielibyśmy wspomnieć 
to współcześni działacze polonijni, 
ci którzy w latach osiemdziesiątych 
odradzali Związek Polaków na 
Łotwie, a i później byli w nim 
aktywni. W albumie znajdą Państwo 
ikonę łotewskich Polaków – Itę 
Kozakiewicz, która 4 maja 190 r. 
podniosłą rękę w Radzie Najwyższej, 
głosując za niepodległą Łotwą. 
Uczciliśmy także takie nazwiska 
jak Michał Bartuszewicz, Janina 
Głowecka, Helena Filipionok, 
Edward Fiskowicz czy Zygmunt 
Ihnatowicz. Zdecydowaliśmy 
jednak, że w całym albumie znajdą 
się tylko osoby, które już nie żyją, 
dlatego próżno w nim szukać 
aktualnych działaczy na rzecz 
stosunków polsko-łotewskich (a jest 
ich trochę, podobnie jak działaczy 
polonijnych), podobnie jak 
ambasadorów Polski na Łotwie po 
1991 r., naukowców czy polityków 
zasłużonych dla relacji obu państw. 
W trakcie pracy nad albumem 
zmarła jednak Wanda Krukowska, 
przez dwanaście lat przewodnicząca 
Związku Polaków. Udało nam się w 
ostatniej chwili umieścić w publikacji 
jej biogram. Nie udało się jednak 
dodać choćby biogramu Romualda 
Lebedka, wieloletniego redaktora 
naczelnego „Polaka na Łotwie” czy 
Adama Kropiwca. Szkoda. 

 Za wszystkie pominięcia 
przepraszamy. Niestety w 
przeciwieństwie do naszych 
pierwszych ocen, okazało się, że 
liczba „100 wielkich” to naprawdę 
mało. Choćby przedwojennych 
działaczy polonijnych dałoby się 
tylu wyliczyć. Niektórzy nie znaleźli 
się w naszym albumie, choć pełnili 
ważną rolę (np. Antoni Talat-
Kiełpsz czy Jerzy Bryc) – brak jest 
bowiem na obecnej Łotwie badań 
nad biografiami polskich działaczy. 
Po prostu brakuje rąk do pracy. 
Pominęliśmy także niektóre ważne 
postacie powojenne – np. Wandę 
Puķe. Tutaj niestety nie chciała 
współpracować z nami rodzina. 
Album nie jest doskonały, mamy 
tego świadomość, właśnie z uwagi 
na brak szczegółowych badań 
nad życiem Polonii Ryskiej czy 
Polonii Dyneburskiej w XX wieku. 
Wszystkich, którzy znajdą luki 
w naszych biogramach albo po 
prostu będą chcieli je uzupełnić, 
zapraszamy do kontaktu. Być może 
wydanie tej publikacji stanie się 
impulsem do tego, by na poważnie 
zabrać się na dokumentację życia 
Polaków na Łotwie w minionym 
stuleciu. Historia Polaków nad 
Dźwiną niewątpliwe na to zasługuje. 

Autorzy albumu: Tomasz Otocki, 
Kazimierz Popławski, Dominik 

Wilczewski, Agnieszka Smarzewska, 
Agnieszka Durejko, Henryk 

Witkowski, Mirosław Jankowiak, 
Bartosz Chmielewski, Radosław 

Budzyński 

swoich posłów do Sejmu (Jan 
Wierzbicki, Jarosław Wilpiszewski, 
Władysław Łapiński – wszyscy są w 
naszym albumie), przewodniczących 
rad miejskich (lekarz Michał 
Biedrzycki) czy burmistrzów miast 
(Lucjan Grzybowski). Ukazywała 
się polska prasa, działał Teatr 
Polski, z którym związani byli 
choćby Stanisław Ficner-Jarski 
czy Władysław Czengery (obaj 
znaleźli się w publikacji, którą 
oddajemy do Państwa rąk). Polacy 
mieli nawet swoich radnych Rygi 
(choćby Napoleon Liberys), nie 
wspominając o samorządowcach w 
takich miastach jak Dyneburg czy 
Krasław (Ludmiła Jakubowiczowa, 
Lucjan Grzybowski). 

***

 By zacząć jednak od 
początku. Nie da się mówić o 
związkach polsko-łotewskich, 
jeśli pominie się wspólne, polsko-
łotewskie wyzwolenie Łatgalii z 
rąk bolszewików w styczniu 1920 
r. w ramach operacji „Zima”. Z 
tego tytułu w albumie znalazły 
się biogramy Józefa Piłsudskiego, 
Edwarda Rydza-Śmigłego czy 
Tadeusza Kutrzeby. Swoje zasługi 
dla kształtowania polsko-łotewskich 
więzi położyli także nasi dyplomaci 
działający na przedwojennej 
Łotwie, by zacząć od posła Witolda 
Kamienieckiego, późniejszego 
przewodniczącego Towarzystwa 
Zbliżenia Polsko-Łotewskiego, 
a skończyć na ostatnim pośle 
Rzeczypospolitej w Rydze Jerzym 
Tadeuszu Kłopotowskim. Nie trzeba 
było być zresztą dyplomatą jak 
historyk i działacz PPS Jan Cynarski, 
świetnie opisujący sytuację Łotwy 
po 1918 r., by znaleźć się w naszej 
książce. Przykładem działacza 
społecznego i politycznego, który 
poniósł ogromne zasługi dla 
zbliżenia polsko-bałtyckiego w 
dwudziestoleciu międzywojennym 
był choćby socjalista Kazimierz 
Czapiński, wybitny znawca Łotwy, 
Estonii i Finlandii. Nie wspominając 
o dziennikarzach, takich jak 
wieloletni redaktor naczelny 

„Polski Zbrojnej” Władysław 
Ludwik Evert, czy naukowcach: 
Stanisławie Kolbuszewskim, Julianie 
Krzyżanowskim czy Mieczysławie 
Centnerszwerze. 

 Sporo biogramów w albumie 
to osoby, które na Łotwie się 
urodziły, ale w pewnym momencie z 
niej wyjechały. Mieliśmy zagwozdkę, 
czy je dodawać, bo później 
niekoniecznie musiały mieć związki 
ze swoim krajem urodzenia. W 
końcu zdecydowaliśmy jednak, że 
takie postacie jak Grzegorz Fitelberg 
czy Stanisław Swianiewicz (urodzeni 
w Dyneburgu), Władysław Sołtan 
czy Ignacy Manteuffel (rodem z 
Łatgali) zasługują na to, by znaleźć się 
w naszym albumie. Przy niektórych 
postaciach spasowaliśmy. Nie 
daliśmy biogramu Władysława 
Studnickiego (rodem z Dźwińska), 
bo na Łotwę patrzył w sposób 
negatywny, zrezygnowaliśmy także 
z umieszczenia ciekawego biogramu 
Kazimierza Próchnika – z powodu 
jego sporu z państwem łotewskim. 
Ktoś może mieć do nas pretensję 
o tę specyficzną „poprawność 
polityczną”. Cóż, bierzemy to na 
siebie. 

 Wreszcie, zdecydowaliśmy 
się na umieszczenie w tym albumie 
osób, których związek z Łotwą 
nie jest może oczywisty. Mam 
tutaj na myśli wybitnych polskich 
twórców XX wieku takich jak 
Maria Dąbrowska czy Jarosław 
Iwaszkiewicz. Pierwsza znalazła 
się w gronie „100 Polaków” dzięki 
książeczce „U północnych sąsiadów”, 
będącego plonem wycieczki 
socjalistów do krajów bałtyckich 
– dostarczyła ona ciekawych, 
wartościowych informacji o Łotwie, 
która przed wojną także były trochę 
„krajem nieznanym”, a publikacja 
Dąbrowskiej trochę ją „rozjaśniła”. 
Jeśli zaś chodzi o Iwaszkiewicza, 
który odwiedził Łotwę Sowiecką 
tylko raz, to o jego znalezieniu się 
w „100 Polakach” zadecydowała 
jego popularność w łotewskim 
powojennym przekładzie. Sprawcą 
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 Święto Odzyskania 
Niepodległości Polski dyneburscy 
Polacy uczcili kilkoma 
przedsięwzięciami, wśród których 
była Msza Św. i złożenie kwiatów 
przy Krzyżu na Słodódce.
 W pięknie przystrojonym 
sanktuarium – w kościele p.w. Serca 
Jezusowego 11 listopada, zebrali 
się dorośli, dzieci i młodzież, żeby 
wspólnie dziękować Bogu za dar 
wolności. Mszę Świętą celebrował 
ksiądz Andris Szewels, który 
nieustannie troszczy się o dobro 
Polaków towarzysząc we wszystkich 

znaczących wydarzeniach. W trakcie 
Mszy Św. dzieci z ZTŁ „Kukułeczka” 
wolnym i podniosłym pochodem 
złożyły dary. W polskich strojach 
ludowych byli niesamowicie 
barwnym akcentem. Po zakończeniu 
nabożeństwa odśpiewano hymn 
Polski, dołączając się do światowej 
Akcji Wspólnego Śpiewania Hymnu 
 Po zakończeniu Mszy 
Św. Polacy, przedstawiciele 
Związku i władz miasta udali 
się do Krzyża poświęconego 
poległym Legionistom Polskim 
na Słobódce. Zebrani oddali hołd 

żołnierzom, którzy przyczynili się 
do wywalczenia niepodległości. 
Zabrzmiały hymny Polski i Łotwy, 
mocne i patriotyczne słowa. Nad 
głowami zebranych podniosły 
się biało-czerwone i karminowo-
białe flagi. Kwiaty i znicze wyraziły 
nie tylko wdzięczność, lecz 
symbolizowały również pamięć i 
chęć działania na rzecz rozwoju 
Polski i Łotwy.

 W Centrum Kultury Polskiej 9 listopada został 
zorganizowany konkurs wiedzy o Polsce i Łotwie dla 
młodzieży w wieku szkolnym. Stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę i Łotwę to wyjątkowa 
rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, 
by podjąć działania służące kształtowaniu podstaw 
patriotycznych, tożsamości narodowej i poczucia dumy 
z bycia Polakiem, mieszkającym na Łotwie. 
 Pragnąc włączyć uczniów we wspólne 
świętowanie 100-lecia polskiej i łotewskiej 
niepodległości, CKP zaprosiło do Daugavpilsa młodzież 
ze szkół polskich na Łotwie. W konkursie wzięły udział 
drużyny z Ryskiej Polskiej Szkoły im. Ity Kozakiewicz, 
z Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Stefana 
Batorego w Rezekne oraz przedstawiciele Państwowego 
Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Daugavpils. 
 Celem konkursu było kształtowanie postawy 
szacunku do kultury i tradycji, symboliki narodowej, 
postaci wielkich Polaków i Łotyszy, świąt państwowych 
i rocznic; zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy 
nad pogłębianiem wiedzy o Polsce i Łotwie; a także 
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie, 
swoją miejscowość i swój kraj.
 Gra intelektualna składała się z dwóch etapów. W 
pierwszej części praktycznej uczestnicy zaprezentowali 
zawczasu przygotowane zadanie domowe w formie 
plakatu lub prezentacji multimedialnej. Tematem 

prezentacji były wybrane postacie wybitnych działaczy 
polsko-łotewskich, m.in. Emilia Plater, Ita Kozakiewicz, 
Olga Tałat- Kiełpsz, a także rodzina Romanowskich.
 W części drugiej natomiast czteroosobowe 
grupy musiały wykazać się wiedzą w konkurencji 
teoretycznej, w której było do rozwiązania 20 zadań 
obejmujących różne działy historyczne. Na rozwiązanie 
każdego pytania uczniowie mieli tylko jedną minutę. 
 Nad poprawnością przebiegu gry intelektualnej 
czuwała komisja konkursowa: referent do spraw 
Polonijnych na Wydziale Konsularnym Ambasady RP 
w Rydze Radosław Brudnicki, prezes Związku Polaków 
na Łotwie Ryszard Stankiewicz, stały uczestnik gier 
intelektualnych w Daugavpils Andrzej Apolionis.
 I miejsce zajęła drużyna „Wesołe diabły” z 
Daugavpils (nauczyciel Ryszard Morawski), II miejsce 
– drużyna „Ryskie orły” z Rygi (nauczyciel Henryk 
Witkowski), III miejsce – drużyna „Młodzi legioniści” 
z Rezekne (nauczycie Sebastian Nowakowski). 
Wyróżnienia dostały dwie drużyny: „Niepodlegli” 
z Daugavpils (nauczycielka Anita Perlińska) oraz 
drużyna „Legion 007” z Rezekne (nauczyciel Sebastian 
Nowakowski).
 Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez 
Ambasadę RP w Rydze.

SPRAWDZIAN WIEDZY 
O POLSCE I ŁOTWIE

11 LISTOPADA 
W DYNEBURGU

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
POLSKI W RYDZE
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  Stulecie odzyskania niepodległości przez 
Polskę 11 listopada obchodziła Ambasada RP w 
Rydze, żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
oraz najważniejsi urzędnicy państwowi Republiki 
Łotewskiej.
 Kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
ppor. Tomasza Serwina 10 listopada zorganizował 
wieczornicę, w której wzięli udział Ambasador RP w 
Rydze Monika Michaliszyn, dowództwo PKW oraz 
polscy żołnierze stacjonujący na Łotwie. 
 Natomiast 11 listopada polscy żołnierze pod 
dowództwem mjr Arkadiusza Skórnóga zorganizowali 
w bazie wojskowej w Ādaži uroczysty apel, w czasie 
którego na maszt została wciągnięta polska flaga, a 
żołnierze oraz przedstawiciele Ambasady RP w Rydze 
odśpiewali hymn państwowy. 
 Najważniejszym elementem obchodów Święta 
Narodowego Odzyskania Niepodległości w Rydze była 
zorganizowana z inicjatywy Ambasady RP w Rydze 
uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowana 
w kościele Matki Boskiej Bolesnej przez ks. Tadeusza 
Cieślaka oraz ks. kapelana ppor. Tomasza Serwina. 
W Mszy Św. uczestniczyli przedstawiciele PKW, 
którzy wystawili poczet sztandarowy, przedstawiciele 
Związku Polaków na Łotwie oraz społeczności polskiej 
z całej Łotwy. Piękną oprawę muzyczną uroczystości 
zapewniły członkinie chóru ZPŁ „Polonez”.
 Ważny dla Polski jubileusz uczcili również 
przedstawiciele najwyższych władz państwowych 
Republiki Łotewskiej, na siedzibie Prezydenta i Prezesa 
Rady Ministrów Republiki Łotewskiej, Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych oraz Parlamentu powiewała 
polska flaga.

oraz delegacje z Polski: z Jabłonki, z Częstochowy, 
z partnerskiego miasta Sianowa, przedstawiciele 
Regionalnych Lasów Państwowych z Białegostoku oraz 
Szczecinka. W imieniu Centrum Kultury Polskiej w 
Daugavpils oraz Związku Polaków na Łotwie życzenia 
złożył prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz. 
 Uroczysta akademia rozpoczęła się od poloneza 
Wojciecha Kilara. W ciągu uroczystości wspominano 
nazwiska wszystkich nauczycieli i przyjaciół, którzy 
przyczynili się do budowy autorytetu Polskiej Szkoły w 
Rezekne. Dyrektor Gimnazjum Walentyna Szydłowska 
może być dumna z osiągniętych rezultatów. Sześciorgu 
nauczycielom zostały wręczone Medale Komisji 
Edukacji Narodowej. 
 W koncercie wzięły udział szkolne zespoły 
wokalny, taneczny, chór szkolny i kapela, a w finale 
wystąpiły wszystkie zespoły jednocześnie. Życzymy 
szkole przysłowiowe „Sto lat!”

Ryskiego. W uznaniu za wieloletni wkład w pracę 
z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz na rzecz tak 
społeczności szkolnej, jak i oświaty polonijnej, pani 
Ambasador wręczyła Medale Komisji Edukacji 
Narodowej czterem odznaczonym nauczycielkom: 
Andżelli Liepie, Inie Barkanovej, Vandzie Jelinskiej-
Platace oraz Stanisławie Zagórskiej. 
 W części artystycznej uczniowie przedstawili 
drogi Polski i Łotwy do niepodległości, akcentując 
szczególnie to, co łączyło oba kraje w dążeniach 
niepodległościowych.

 Państwowe Gimnazjum Polskie im. Stefana 
Batorego w Rezekne 16 listopada świętowało piękny 
jubileusz – swoje 25-te urodziny.
 Późnym popołudniem na sali widowiskowej 
Polskiego Gimnazjum rozpoczęła się uroczystość, 
która zebrała liczne grono uczniów, nauczycieli, 
rodziców, a także gości. W tym świątecznym dniu do 
Rezekne przybyli kierownik Wydziału Konsularnego 
Ambasady RP w Rydze Małgorzata Hejduk-Gromek, 
Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
Mikołaj Falkowski, zastępca dyrektora Departamentu 
Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej pan Jan Badowski, koordynator Wydziału 
do Spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i 
Polskojęzycznej z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji 
za Granicą Mariusz Wychódzki, przedstawiciele 
Urzędu Miasta oraz Kuratorium Oświaty Rezekne, 
przedstawiciele Polskiego Kontyngentu Wojskowego 

 Uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-lecia 
Łotwy w Ryskiej Szkole Polskiej im. Ity Kozakiewicz 
odbyła się 14 listopada 2018 r. W uroczystościach 
uczestniczyli Ambasador RP w Rydze Monika 
Michaliszyn, dyrektor Wykonawczy Samorządu Miasta 
Rygi Juris Radzevičs, radni z Rady Miejskiej, kierownik 
Wydziału Szkolnictwa Ogólnokształcącego Urzędu 
Miasta Rygi Anita Pēterkopa oraz żołnierze z Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w Ādaži.  
 Okolicznościowe przemówienia wygłosiła Pani 
Ambasador oraz dyrektor Wykonawczy Samorządu 

25-LECIE GIMNAZJUM 
POLSKIEGO W REZEKNE

OBCHODY NIEPODLEGŁOŚCIOWE 
W SZKOLE POLSKIEJ 

W RYDZE
 W Łotewskiej Bibliotece Narodowej w Rydze 28 
listopada otwarto wystawę „Kobiety Niepodległości”. 
 Wystawa upamiętnia stulecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości przez pryzmat kobiet. Pokazuje 
sylwetki kilkudziesięciu kobiet, które działając w 
różnych dziedzinach - polityki, nauki, edukacji, 
kultury, gospodarki i wojskowości - odegrały znaczącą 
rolę w historii tworzenia narodu polskiego i polskiej 
tożsamości. Ekspozycja przedstawia również losy 
trzech Polek z Łotwy, które odegrały istotną rolę w życiu 
politycznym, społecznym i kulturalnym Łotwy i Polski 
ostatniego stulecia – pionierskiej farmaceutki Stanisławy 
Dowgiałłówny; poetki, pierwszej kobiety na stanowisku 
merytorycznym w polskim MSZ i osobistej sekretarz 
Józefa Piłsudskiego Kazimiery Iłłakowiczówny oraz Ity 
Marii Kozakiewicz – liderki łotewskiego Przebudzenia i 
pierwszej prezes Związku Polaków na Łotwie.
 Otwarcia wystawy dokonali Ambasador RP w 
Rydze Monika Michaliszyn oraz dyrektor Łotewskiej 
Biblioteki Narodowej Andris Vilks. Ekspozycja 
przygotowana została przez Ambasadę RP oraz 
Muzeum Historii Polski, na zlecenie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP.

„KOBIETY NIEPODLEGŁOŚCI” 
W RYDZE
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 Kulminacja obchodów 
niepodległościowych dla łotewskich 
Polaków nastąpiła 20 listopada., 
kiedy w Dyneburgu odbyło się 
niesamowite muzyczne wydarzenie 
– koncert niepodległości „Za Naszą 
i Waszą Wolność” dedykowany 
Polakom mieszkającym poza 
granicami kraju oraz Polonii. Jego 
tematyka nawiązywała do służby 
Polaków pod obcymi sztandarami 
oraz ich walki zarówno o 
niepodległość Polski, jak i wolność 
innych narodów.
 Takie koncerty 
Niepodległości już od 10 lat 
organizuje Muzeum Powstania 

Warszawskiego, do tych czas odbyło 
się już 25 edycji, w których było 120 
kompozycji i aranżacji, stworzono 
blisko 20 odrębnych scenariuszy. 
Koncerty te realizowany są przez 
zespół muzyków sesyjnych, który 
przez lata współtworzyło 200 
artystów z Polski, Kanady, Australii, 
Wielkiej Brytanii, Ukrainy i 
Armenii. Tegoroczny Koncert odbył 
się w ramach międzynarodowego 
tournée Polska | Litwa | Łotwa | 
Australia.  
 Na uroczystość przybyli 
przedstawiciele Ambasady RP w 
Rydze, Urzędu Miasta, Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego 

na Łotwie, goście z polskiego 
Lublina, oraz Polacy z całej 
Łotwy: z Rygi, Rzeżycy, Krasławia, 
Jakubowa, Jełgawy, Lipawy oraz 
Dyneburga. Imprezę zaczęły 
prowadzące Krystyna Kunicka i 
Milena Sawkina, które przywitały 
gości i opowiedziały o twórcach 
koncertu. Po przemówieniach 
okolicznościowych wygłoszonych 
przez wice mera miasta Igorsa 
Prelatovsa i Ambasadora RP w 
Rydze Monikę Michaliszyn, zaczęło 
się niesamowite przedstawienie.
 Jaskrawo podświetlona sala 
Centrum Kultury Łotewskiej wrzała 
od emocji i oklasków. Twórcy 

Koncertu Niepodległości to polsko-
kanadyjska wokalistka jazzowa i 
kompozytorka Ola Turkiewicz, która 
także wystąpiła podczas koncertu 
jako solistka, oraz Jacek „Wiejski” 
Górski. Prozatorską narrację 
wydarzenia poprowadził aktor 
Robert Czebotar, przed każdym 
utworem opowiadając słuchaczom 
ciekawe i niezwykłe historie polskich 
żołnierzy walczących w różnych 
czasach i pod różnymi sztandarami. 
Podczas koncertu usłyszeliśmy 
mocny głos Tomasza Bacajewskiego. 
Wokalistom na scenie towarzyszyli 
Marcin Riege (instrumenty 
klawiszowe), Krzysztof Kowalewski 

(gitara), Piotr Krzemiński (trąbka), 
Paweł Jabłoński (akordeon), Marcin 
Ritter (bas, kontrabas), Karol 
Domański (perkusja), Siergiej 
Wowkotrub (I skrzypce),  Wojciech 
Rot (II skrzypce), Malwina Kęsicka 
(altówka), Zofia Łodygowska 
(wiolonczela).
 Program zaczął się od Gaude 
Mater Polonia, a w dalszym ciągu 
zabrzmiały polskie pieśni narodowe, 
hymny żołnierzy i kompozycje 
instrumentalne. Słuchacze 
nasycili się bardzo mistrzowskim 
wykonaniem i niezwykłą aranżacją 
takich utworów jak „Marsz Polonia”, 
„Czerwone maki”, „Piechota” czy 

„Nasza klasa”. Niespodzianką dla 
widzów było mocne wykonanie 
dobrze nam znanej z poprzednich 
odsłon dyneburskiej niepodległości 
piosnki Jacka Kaczmarskiego 
„Mury”. 
 Na końcu została wykonana 
„Rota”, „Mazurek Dąbrowskiego” i 
hymn Łotwy. Zachwyceni słuchacze 
na stojąco klaskali i jeszcze długo 
omawiali wspaniałe przeżycie, 
które zafundowali twórcy koncertu 
Niepodległości.

„ZA NASZĄ 
I WASZĄ WOLNOŚĆ”  
W DYNEBURGU
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 Już po raz 22 w Rydze została zorganizowana 
bożonarodzeniowa akcja charytatywna „Christmas 
Bazaar” prowadzona przez Międzynarodowy Klub 
Kobiet w Rydze. W tegorocznej odsłonie wzięły udział 
32 placówki dyplomatyczne, w tym Ambasada RP w 
Rydze.
 Mieszanka smaków, kolorów i dźwięków wręcz 
zachęcała do skosztowania jakichś potraw lub nabycia 
jakichś mniej lub więcej egzotycznych specjałów. Polskie 
stoisko, prowadzone wspólnie przez pracowników 
Ambasady na czele z Ambasador Monika Michaliszyn 
oraz żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
na Łotwie, odwiedził między innymi Prezydent 
Łotwy Raimonds Vējonis z Małżonką Ivetą. Oprócz 
tradycyjnych polskich potraw na polskim stoisku 
znalazły się produkty ofiarowane przez polskie firmy 
spożywcze i kosmetyczne: TZMO, Joanna, Tarczyński, 
Herbapol i Eko-Vit. 

 Organizatorzy akcji w tym roku zebrali 46 000 
EUR – o 14% więcej środków niż w 2018 r. Ofiarowane 
przez uczestników akcji pieniądze zostaną przekazane 
do 17 organizacji społecznych.

 Polski Dom w Dyneburgu co roku zaprasza 
wszystkich wielbicieli polskich tradycji na prawdziwie 
polskie Andrzejki. Na Warszawskiej 29 listopada było 
wesoło – wróżby, jadło i zabawa. 
 Impreza rozpoczęła się od magicznego 
przedstawienia – tajemniczy spektakl wyreżyserowany 
przez Milenę Sawkiną przedstawili aktorzy 
„Uśmiechniętej Tęczy”. Zabawna sztuka wywołała 
dużo emocji i jednocześnie wprowadziła w bajkową 
atmosferę wróżb andrzejkowych. Po spektaklu kolorowa 
publiczność rozproszyła się w zakamarkach budynku, 
gdzie usytuowane były salony oferujące różnorodne 
wróżby. Proponowano wiele możliwości poznania losu 
np. wylanie figurki z wosku. Kiedy andrzejkowicze 
przeszli przez wszystkie salony wróżb, udali się na 
salę, gdzie czekał poczęstunek. Przy dźwiękach wesołej 
muzyki animatorzy Centrum Kultury Polskiej urządzili 
dla dzieci wspaniałą taneczną zabawę.
 Warto zauważyć, że młodzież działająca 
przy CKP z chęcią angażuje się w organizowanie i 
prowadzenie imprez dla gości Domu Polskiego. 

 Tradycyjnie w okresie adwentowym Centrum 
Kultury Polskiej organizuje dla Polaków oraz wszystkich 
mieszkańców miasta niezwykłą niespodziankę w 
postaci dobrego koncertu. „Jazzowe Impresje” – pod 
takim właśnie tytułem odbył się koncert Zespołu 
„Brīnuma Trio” z Rygi.
 Trio młodych panów: Artiom Sarwi (fortepian), 
Wiktor Stankiewicz (kontrabas) i Ivars Brīnums  
(skrzypce) – to zespół trzech profesjonalnych, pełnych 
pasji muzyków. W Centrum Sztuki im. Marka Rothko 5 
grudnia Zespół Jazzowy „Brīnuma Trio” zaprezentował 
różnorodny koncert składający się z utworów 
amerykańskich oraz europejskich kompozytorów 
jazzowych. Impreza zaskoczyła wysokim poziomem 
muzycznym, energią i dobrze dobranym programem, 
wprowadzającym w prawdziwą atmosferę świąteczną.
 Występom trio towarzyszył znany na Łotwie 
dziennikarz radiowy i telewizyjny Raitis Zapackis, który 
nie tylko ciekawie i z humorem opowiadał o historii 
jazzu, lecz zaśpiewał kilka utworów jazzowych.
 Muzycy wysoko ocenili klimat panujący 
w Centrum Rothko i byli zachwyceni dyneburską 
publicznością.

W DZIEŃ ŚWIĘTEGO 
ANDRZEJA PANNOM 
Z WRÓŻBY NADZIEJA

JAZZOWY PREZENT 
DLA DYNEBURSKICH 

POLAKÓW

TRADYCYJNY 
„CHRISTMAS BAZAAR” 

W RYDZE
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POKAZ DZIECIĘCYCH UMIEJĘTNOŚCI 
TEATRALNYCH W KRASŁAWIU

POLONIJNE SPOTKANIE OPŁATKOWE 
W RYDZE

KOLĘDY NA WARSZAWSKIEJ

 I Przegląd Małych Form 
Teatralnych odbył się 14 grudnia w 
Polskiej Szkole im. Hrabiów Platerów w 
Krasławiu.
 W okresie adwentu 
przedstawienia małych aktorów 
oczywiście nawiązywały do tematyki 
bożonarodzeniowej. W przeglądzie 
wzięły udział zespoły z kilku krasławkich 
szkół, zespół teatralny z Polskiego 
Gimnazjum im. Stefana Batorego w 
Rzeżycy. Dyneburg prezentował Zespół 
Tańca Ludowego „Kukułeczka” z 
wiązanką polskich kolęd.
 Swoją obecnością imprezę 
zaszczycili Ambasador RP w Rydze 
Monika Michaliszyn, kierownik 
Konsulatu RP w Rydze Małgorzata 
Hejduk-Gromek oraz prezes ZPŁ 
Ryszard Stankiewicz. 
 Po zakończeniu przeglądu 
Ambasador Monika Michaliszyn 
złożyła oficjalną wizytę w merostwie 
Krasławia, gdzie spotkała się z 
przewodniczącym Rady Gunārsem 
Upienieksem. W czasie spotkania 
Ambasador podziękowała za wsparcie 
lokalnych władz samorządowych dla 
funkcjonowanie krasławskiej Polskiej 
Szkoły. Na spotkaniu omówiono 
również potencjał rozwijania dialogu 
ekonomicznego pomiędzy Polską a 
Krasławiem.

 W gmachu Polskiej Szkoły Średniej im. 
Ity Kozakiewicz w Rydze 21 grudnia odbyło się 
spotkanie opłatkowe z udziałem Ambasador 
RP w Rydze Moniki Michaliszyn, Metropolity 
Ryskiego Arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza, 
dowódcy IV zmiany Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego na Łotwie mjr Roberta Chupki, 
attaché obrony ppłk Piotra Pomazanego, 
przedstawicieli Ambasady RP w Rydze, oraz 
środowisk polonijnych.
 Spotkanie rozpoczęły świąteczne 
życzenia Ambasadora oraz tradycyjne jasełka 

w wykonaniu wychowanków polskiej szkoły 
w Rydze. Błogosławieństwa zebranym udzielił 
Arcybiskup Zbigniew Stankiewicz.
 W świąteczny nastrój wprowadziły 
polskie kolędy w wykonaniu chóru polonijnego 
„Polonez” po którym nastąpiło wspólne 
kolędowanie oraz tradycyjne łamanie się 
opłatkiem.
 W spotkaniu wzięli udział m.in. 
uczniowie szkoły i ich rodzice, przedstawiciele 
Klubu Słowa Polskiego „Gawęda”, Ryskiego 
Oddziału ZPŁ, Ligi Polskich Kobiet oraz 
Stowarzyszenia na rzecz wspierania relacji 
polsko-łotewskich „Silesia”.

 Co roku w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia lokalni Polacy 
zbierają się w Domu Polskim na 
tradycyjny koncert, śpiewanie 
kolęd i wspólne świętowanie 
oraz przeżywanie cudownych 
świątecznych chwil. 
 W tym roku koncert kolęd 
na Warszawskiej odbył się 26 
grudnia w nieco innym formacie. Na 
bardzo rodzinną imprezę przy suto 
zastawionych stolikach, zaproszono 
osoby najaktywniejsze. Wśród 
gości, a raczej stałych bywalców 
Domu Polskiego, byli oczywiście 
członkowie chóru Promień, 
Zarząd Dyneburskiego Oddziału 
„Promienia” ZPŁ, seniorzy, którzy 
nadal aktywnie działają i spotykają 
się, a także inne osoby zaangażowane 

w działalność Związku i Centrum 
Kultury Polskiej.
 Początek koncertu była 
bardzo sentymentalny i tradycyjny 
– trzy kolędy zaśpiewał zasłużony 
i kochany chór „Promień” pod 
batutą Aliny Łapińskiej. Następnie 
głos zabrała dyrektorka CKP Żanna 
Stankiewicz, która podziękowała 
wszystkim przybyłym za aktywne 
uczestniczenie w życiu kulturalnym 
dyneburskich Polaków. Jednak 
największą niespodzianką 
wieczoru były kolędy i piosenki 
bożonarodzeniowe w wykonaniu 
dorosłej ekipy zespołu „Barwy 
Daugawy”. Milena Sawkina, 
Alina Łapińska, Angelina 
Malcewa i Stanisław Jakowenko 
zaśpiewali słuchaczom dziesięć 

wspaniale dobranych utworów 
bożonarodzeniowych m.in. 
„Przybieżeli do Betlejem”, „Pierwsza 
gwiazda”, „Kolędy dwóch serc” czy 
„Przekażmy sobie znak pokoju”.
 W trakcie koncertu Pani 
Żanna pokazała prezentację o 
najważniejszych wydarzeniach 
polonijnych na Łotwie i szczególnie 
w Dyneburgu w 2018 r. Między 
kolędami goście imprezy składali 
sobie życzenia. Ostatnią kolędą, którą 
zaśpiewali soliści „Barw Daugawy” 
razem z całą publicznością była 
„Cicha noc”.
 Na Warszawskiej jeszcze 
długo rozbrzmiewały wesołe i 
energiczne głosy zebranych Polaków, 
który śpiewali kolędy i radowali się 
z możliwości bycia razem.
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ZADOWOLONE UCZESTNICY IMPREZY

OGÓLNOŁOTEWSKIE 
MIKOŁAJKI 

W JEKABPILS
KSIĄDZ WIKTOR NAGLIS I AMBASADOR RP 

MONIKA MICHALISZYN W OTOCZENIU 

UCZESTNIKÓW ZESPOŁU „RODACY”

AMBASADOR RP MONIKA MICHALISZYN 

I BURMISTRZ JEKABPILS RAIVIS RAGAINIS

WARSZTATY RĘKODZIEŁA

KOLĘDY W WYKONANIU PAWŁA ORKISZAPAWEŁ ORKISZ Z RODZINĄ

WARSZTATY WOKALNE

RAIVIS RAGAINIS, KATARZYNA GROCHOLSKA-
KRUKOWSKA, MONIKA MICHALISZYN

 Polskie dzieci i młodzież z 
całej Łotwy 8 grudnia przyjechała 
do Jekabpils, by wziąć udział w 
wielkiej imprezie mikołajkowej. 
 Przybyło ponad dwustu 
ludzi, a większość z nich stanowili 
uczniowie polskich placówek 
edukacyjnych. Uroczystego 
otwarcia imprezy dokonała Monika 
Michaliszyn – Ambasador RP na 
Łotwie, Raivis Ragainis – burmistrz 
miasta Jekabpils oraz major 
Arkadiusz Skórnóg – dowódca III 
zmiany Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego na Łotwie. Oprócz 
dostojnych gości nie mogło na 
takiej imprezie zabraknąć także 
Świętego Mikołaja. Po spotkaniu 
dzieci i młodzież udali się na 
zajęcia warsztatowe przygotowane 

przez nauczycieli skierowanych 
przez ORPEG do pracy w polskich 
szkołach na Łotwie oraz żołnierzy 
z PKW. Uczestnicy przedsięwzięcia 
obejrzeli film o tematyce świątecznej 
„Nieznana opowieść wigilijna”.
 Wieczorem imprezowicze 
dołączyli do zebranych na Placu 
Staromiejskim mieszkańców 
Jekabpils, z którymi wspólnie 
uczestniczyli w uroczystym 
zapaleniu lampek na miejskiej 
choince. Z Dyneburga przybył Teatr 
Ognia, który zachwycił widzów 
ognistym przedstawieniem.  
 K u l m i n a c y j n y m 
punktem polonijnego spotkania 
mikołajkowego było wspólne 
kolędowanie podczas koncertu 
kolęd i pastorałek w wykonaniu 

Pawła Orkisza wraz z rodziną: 
córkami Weroniką i Natalią 
oraz wnukami. Artyści wykonali 
zarówno znane tradycyjne polskie 
kolędy, jak i autorskie kompozycje i 
ballady krakowskiego artysty. 
 Wydarzenie zostało 
zorganizowane przez weekendową 
szkółkę języka i kultury polskiej 
z Jekabpils przy współpracy z 
Ambasadą RP w Rydze.
 Warto wspomnieć, że w tym 
dniu oficjalną wizytę w Jekabpils 
złożyła Ambasador RP w Rydze 
Monika Michaliszyn. Odbyło się 
spotkanie z przewodniczącym 
Rady Miasta Raivisem Ragainisem 
oraz wiceprzewodniczącym ds. 
ekonomicznych Aivarsem Krapsem.

Kulminacja imprezy: koncert Pawła Orkisza
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POLSKIEJ NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 

Kolędy w wykonaniu 
ZTL „Kukułeczka”


