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3 stycznia 2022 r. przy krzyżu na słobódce w Parku
wolności Polacy złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili
znicze, wspominając bohaterskie poświęcenie
legionistów polskich. w przedsięwzięciu wzięli udział
przedstawiciele dyneburskiego oddziału związku
Polaków na Łotwie "Promień", centrum kultury Polskiej,
kierownik wydziału konsularnego ambasady rP w
rydze krzysztof Pokruszyński oraz zastępca attaché
obrony rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie 
ppłk sławomir kłosowski.

Polska delegacja na czele z Prezesem związku
Polaków na Łotwie ryszardem stankiewiczem
odwiedziła również inne miejsca pamięci na terenie

Łatgalii: kwaterę żołnierzy polskich na cmentarzu w
Ławkiesach, pomnik legionistów polskich w krasławiu
oraz Grób nieznanego żołnierza na cmentarzu
katolickim w dyneburgu.

konsul Pokruszyński zaznaczył, iż 3 stycznia 1920 r.
polscy i łotewscy żołnierze ramię w ramię przekraczali
dźwinę po to, aby powstrzymać agresję armii
czerwonej. „niemych świadków tych wydarzeń bardzo
często znajdujemy do dzisiaj jeszcze w lasach Łatgalii.
każda taka kula, która czasem leży gdzieś na drodze
albo w lesie, czasem zdobi pomniki upamiętniające
tamte wydarzenia, gdy trafiała w cel, do którego została
wystrzelona, pozbawiała życia od razu wielu istnień.

Wspominamy legionistów polskich
obchody rocznicy zwycięskiej kampanii Łatgalskiej odbywają
się na początku każdego roku w dyneburgu. 
lokalni Polacy wraz z gośćmi odwiedzają miejsca pamięci 
i groby żołnierzy polskich poległych w walce z bolszewikami 
o wyzwolenie Łatgalii. 

Pozbawiała życia człowieka, którego serce zatrzymała,
pozbawiała życia rodziny tych bliskich, którzy nie
doczekali się już powrotu syna, czasem ojca, brata lub
męża. Pozbawiała też życia tego człowieka, który
wystrzelił, ponieważ, żeby strzelić do drugiego
człowieka, w nadziei, że ten akt uratuje ci własne życie,
trzeba pozbyć się tego kawałka nieba, który do tej pory
jednak nosiło się w sercu. Pozbawiało też w dużej
mierze życia bliskich, których żołnierze wracali do
domów z całym ciałem, ale już ze skaleczoną duszą.
wiek XX nauczył nas, jak nie żyć. wiek XX pokazał nam,
jaką drogą iść nie powinniśmy” - podsumował konsul. 

tegoż dnia przy ul. warszawskiej została również
odsłonięta wystawa pt. “kampania Łatgalska 
1919-1920 w obiektywie porucznika ludwika
nowakowskiego uczestnika walk o wyzwolenie Łotwy”.
zaprezentowano na niej unikatowe zdjęcia z
rodzinnego archiwum świadka walk o wyzwolenie
Łotwy por. ludwika nowakowskiego, pseudonim
„Bułgar” - dowódcy oddziału sztabowego 1 Pułku
Piechoty legionów.  Materiały zostały przekazane przez
krakowskiego historyka doktora krzysztofa
nowakowskiego i dotychczas nigdy nie były
publikowane.



76

kalejdoskoPkalejdoskoP

sala gimnazjum 14 stycznia wypełniła się śmiechem,
piosenkami i gwarem, a wszystko za sprawą polskich dzieci.
uczestnicy grupy teatralnej „uśmiechnięta tęczą” pod wodzą
Mileny sawkinej urządzili prawdziwy karnawał, w którym
udział wzięli uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. ze
względu na ograniczenia epidemiologiczne impreza została
przeprowadzona osobno dla każdej kategorii wiekowej.
ograniczony był również czas trwania imprezy.  

wszystkie dzieci wkraczały na salę w przebrane w ciekawe
stroje. animatorzy imprezy – zima, Bałwanek, krasnale i 
św. Mikołaj kilkakrotnie przerabiali ten sam scenariusz.
Przygotowali tańce, konkursy, quizy oraz zagadki. 

na końcu zabawy każda klasa rozwiązywała przygotowane
przez animatorów zadanie, robiła zdjęcia ze św. Mikołajem
oraz otrzymała słodkie prezenty, które niesamowicie ucieszyły
dzieci.

karnawał 
wbrew 
pandemii
Pracownicy i wolontariusze 
Centrum kultury Polskiej 
oraz Dyneburskiego oddziału Związku
Polaków na Łotwie “Promień” 
w okresie karnawałowym
zorganizowali zabawę dla uczniów
klas podstawowych Państwowego
Gimnazjum Polskiego im. Józefa
Piłsudskiego w Dyneburgu.  

«Przypadkowe fantazje»
Pierwsza wystawa w Centrum kultury Polskiej w 2022 r. zaskoczyła miłośników sztuki
różnorodnością i minimalizmem form wyrazu. w galerii Domu Polskiego w Daugavpils
zaprezentowano obrazy wiktorii baranowskiej.

otwarcie wystawy 
13 stycznia upiększył występ
tancerzy zespołu tańca
ludowego „kukułeczka”,
którzy wczuli się również w
role prowadzących. autorka
prac zgromadzonych pod
nazwą “Przypadkowe
fantazje” wiktoria
Baranowska urodziła się i
mieszka w daugavpils. jest
osobą bardzo twórczą i już
od dzieciństwa ma
zamiłowanie do sztuki.
wiktoria nie ma
akademickiego
wykształcenia artystycznego,
natomiast dorastała i wciąż
otacza się osobami bardzo
twórczymi, także
zawodowymi artystami.
Młoda artystka ma wiele
zainteresowań, w tym także
malarstwo. w jej życiu

źródłem inspiracji twórczych
może stać się cokolwiek,
nawet niepozorne czy
banalne elementy życia
codziennego mogą być
źródłem natchnienia. Prace
wiktorii Baranowskiej
zaprezentowane na wystawie
powstawały w różnych
okresach, kilka z nich
powstało m.in. w krakowie,
gdzie wiktoria studiowała 
w ramach programu erasmus.
artystka mówi, że jej obrazy
to uchwycony w konkretnym
momencie stan duszy. 
są dość minimalistyczne, 
o bardzo różnorodnej
tematyce. 
na wystawie „Przypadkowe
fantazje” obejrzeć można
było nie tylko abstrakcje lecz
również portret czy pełnie
księżyca.

wernisaż wystawy prac Dagnii bernāne i włodzimierza
wiszniakowa 17 lutego w galerii Domu Polskiego
zaskoczył widzów różnorodnością wykorzystanych technik
i tematów.

nazwa wystawy artystów z rezekne – "ruch w ciszy",
ponieważ według artystów życie jest ruchem, kierunkiem i
wektorem, a droga życiowa jest bardzo rozgałęziona. wszelkie
hałasy przeszkadzają myśleć, tworzyć i robić. właśnie cisza
daje ludziom możliwość obiektywnie oceniać to, co się dzieje
na świecie i wokół nas. twierdzą, iż w ciszy powstają myśli,
ruch i budzi się wyobraźnia.

Prace włodzimierza wiszniakowa są obszerne,
wykorzystuje kolory pastelowe, lecz także barwy jaskrawe,
tworzy w różnych technikach i używa wielu materiałów.
artysta bierze udział w wystawach indywidualnych oraz
zbiorowych na Łotwie i Białorusi od 1998 r. jego prace
znajdują się w kolekcjach prywatnych na Łotwie, litwie, w
rosji, Polsce i szwecji. 

dagnija Bernāne jest młodą, utalentowaną projektantką
wnętrz oraz grafikiem i fotografem. w wystawach bierze
udział od 2010 r. jej prace były wystawione w rzeżyce,

Prelach, liwanach, Małcie i dyneburgu. są niewielkie, lecz
precyzyjne i zorganizowane, zaskakuje w nich lakoniczność i
lekkość.

zimowa wystawa rezeknieńskich artystów
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Polskie Zapusty

świąteczny koncert przygotowany przez zespoły centrum
kultury Polskiej był bardzo nasycony. średnia grupa zespołu
tańca ludowego "kukułeczka" zaprezentowała widzom
polskie tańce ludowe oraz przybliżyła tradycje i obyczaje
tłustego czwartku. 

Geneza tłustego czwartku sięga starożytności, kiedy to
świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. tłusty czwartek
obchodzimy w ostatni czwartek przed wielkim Postem, czyli
52 dni przed wielkanocą. ten dzień rozpoczyna ostatni
tydzień karnawału i znany jest również zapustami czy
mięsopustem. święto jest ruchome, a jego data zależy od daty
wielkanocy.

koncert zapustny uświetnił występ zasłużonego chóru
"Promień". nie zważając na nieregularność prób w pandemii
śpiewacy nie zapomnieli swego repertuaru i ucieszyli
spragnionych polskiej melodii słuchaczy przebojami polskimi
m.in. "ostatnia niedziela", "czerwone jagody" czy "serce w
plecaku".

impreza zakończyła się tradycyjnym poczęstunkiem: na
gości czekał suto zastawiony stół zapustny. Główną rolę grały
słodkie nadziewane dżemem pączki, których centrum kultury
Polskiej w dyneburgu upiekło tyle, że kolejnego dnia udało
się z występem gościnnym i słodkim poczęstunkiem do
Gimnazjum Polskiego im. józefa Piłsudskiego. 

czwartek tłusty w domu Polskim za zwyczaj jest „dniem rozpusty”. zgodnie z przysłowiem polskim, każdy
w ten dzień tutaj zajada pączek tłusty. ograniczenia epidemiologiczne pozwoliły na zorganizowanie
tradycyjnej imprezy zapustnej, więc 24 lutego na warszawska przybyło wielu Polaków oraz gości. 

WIzyta NoWego koNSula
W DyNeburgu

Na początku 2022 r. swoją misję na Łotwie zaczął
nowy kierownik wydziału konsularnego Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze – 
Pan Mariusz Podgórski. Poprzednią pięcioletnią
kadencję sprawował w Mińsku na białorusi.

w marcu konsul swoją pierwszą wizytę w
dyneburgu rozpoczął od zapalenia zniczy pod
krzyżem legionistów Polskich na słobódce.
następnie udał się do Polskiego Gimnazjum
Polskiego im. józefa Piłsudskiego, gdzie dyrektor
gimnazjum pani halina smulko opowiedziała
konsulowi o placówce. zaprezentowała bogatą
szkolną bibliotekę, klasę komputerową, wspomniała
o problemach oraz sukcesach gimnazjum i uczniów.
Pan konsul miał również okazję porozmawiać w
wychowankami m.in młodzież z klasy 12 podzieliła
się swoimi planami na przyszłość. 

kolejnym punktem programu konsula była wizyta
w polskim przedszkolu im. jana Plater-Gajewskiego.
dyrektor przedszkola pani anżela dubowska
zapoznała konsula z przebiegiem prac remontowych
oraz rezultatem renowacji. 

najważniejszym momentem wizyty Mariusza
Podgórskiego w dyneburgu był dyżur konsularny w
domu Polskim, na który przybyli uczniowie polskiego
gimnazjum, seniorzy oraz rodziny z dziećmi. 

konsul wyraził nadzieję na aktywne
zaangażowanie i udział Polaków w projektach i
imprezach wspieranych przez ambasadę. zaprosił
wszystkich chętnych do uzyskania lub wymiany karty
Polaka na kolejne dyżury w dyneburgu lub
ambasadzie rP w rydze. 
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Wspieramy ukrainę
w lutyM zaczęŁa się aGresja rosyjska na ukrainie, 
która szeroki echeM odBiŁa się na caŁyM świecie.
również na Łotwie zorGanizowano kilka akcji
wsParcia na rzecz ukrainy M.in. w dyneBurGu.

około pięciuset mieszkańców miasta zgromadziło się w
pobliżu starego gmachu uniwersytetu daugavpilskiego 2
marca, aby wyrazić swoje poparcie dla narodu ukraińskiego i
zaprotestować przeciwko wojnie. sporą część stanowiły osoby
młode, byli ludzie starsi, rodzice z dziećmi. rozmawiano po
łotewsku, rosyjsku i polsku. wśród zebranych nie zabrakło
Polaków – członków dyneburskiego oddziału zPŁ, młodzieży
szkolnej oraz seniorów. w rękach mieli flagi polskie i żółto-
błękitne chorągiewki na znak solidarności z narodem
ukraińskim. niektórzy trzymali wizerunek gołębia pokoju. 

wiec rozpoczął się od hymnu Łotwy, następnie chór
"daugava" pod batutą jevgenijsa ustinskovsa oraz muzycy
orkiestry „sinfonietta daugavpils” (dyrygent aivars Broks)
wykonali hymn ukrainy. zabrzmiały piosenki w języku
łotewskim i ukraińskim.

Przemówił ksiądz-proboszcz kościoła pw. serca
jezusowego andris Ševels. "Mówimy jednoznacznie wojnie
"nie!" i potępiamy wszelką agresję. 

dziś zgromadzili się tu przedstawiciele wielu narodowości
i musimy być zjednoczeni, i nie dopuścić do podziału
mieszkańców naszego miasta na prawidłowych i
nieprawidłowych, dobrych i złych" podsumował duchowny.

Głos zabrał mer miasta andrejs elksnińsz. "aktywnie
pracujemy, aby pomóc naszemu partnerskiemu miastu
charków. jutro rano z dyneburga wyjedzie pierwszy autobus,
który przywiezie pierwszych pięćdziesięciu ukraińców – matek
i dzieci uciekających przed okropnościami wojny, a to nie
będzie ostatni autobus" powiedział burmistrz miasta. rodziny
te dotarły do daugavpils i znalazły tutaj dach nad głową i
opiekę.

zabrzmiały hasła "chwała ukrainie!" i „nie – dla wojny!”.
akcje wsparcia odbyły się również w rydze, krasławiu oraz w
wielu innych miastach Łotwy.

25.02.2022.

oświADCZeNie ZPŁ 
ws. woJNY w UkRAiNie

Z bólem w sercu przyjęliśmy wiadomość o rozpoczęciu
wojny na Ukrainie. Związek Polaków na Łotwie zdecydowanie
potępia inwazję militarną na niepodległe i suwerenne państwo.
Nie ma wątpliwości: to szokujący, morderczy i barbarzyński akt
agresji. Jest on nieuzasadniony, bezprawny i niemożliwy do
usprawiedliwienia. w tej dramatycznej chwili jesteśmy blisko z
narodem Ukrainy, nasze myśli i modlitwy są z niewinnymi
ludźmi, których rodziny budzą się po szokujących rosyjskich
atakach. wyrażamy pełne poparcie i solidarność z narodem
ukraińskim. Niech im pomoże bóg!

Zaistniała sytuacja wymaga masowego potępienia!
Uważamy, że w XXi wieku sporów sąsiedzkich nie można
rozstrzygać wojną, i to tak straszliwą. świat nie może być
obojętny na to, co się dzieje obecnie na Ukrainie. Na oczach
całej społeczności międzynarodowej giną kobiety i bezbronne,
niewinne dzieci! Z historii wiemy, że szaleńcy doprowadzali do
masowej zagłady, do tragedii narodowych. wydawało się, że ii
wojna światowa zakończy ten etap w historii ludzkości.
Niestety! Tylko zdecydowana reakcja opinii światowej może to
zmienić!

„Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna
położy kres ludzkości”.
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romuald Gibowski jest osobą bardzo skromną. nie
lubi mówić, woli, aby do ludzi przemawiały jego prace. a
ma ich na koncie na prawdę sporo. każda z nich jest nie
tylko odzwierciedleniem jakiegoś wydarzenia, idei czy
człowieka, lecz osobistą walką artysty z tematem.

urodził się w daugavpils 27 stycznia 1962 r. na
początku 2022 r. obchodził jubileusz 60-lecia. jego
rodzice i dziadkowie byli Polakami, a przodkowie
pochodzą ze wschodniej części Polski. Po wojnie władza
radziecka bardzo mocno wpływała na losy ludzi i część
rodziny pana romualda, pradziadek i babcia zostali
wywiezieni na sybir. dotknęło to wiele osób. dziadek,
którego też wywieziono, zmarł, gdy miał 11 lat. tym
niemniej artysta wspomina jego słowa: „wnusiu
doczekasz się okresu, kiedy tej władzy nie będzie. coś
takiego nie może długo trwać.” właśnie dziadek wpoił mu
przekonanie, iż sowiecki okres przeminie. 

w latach dziewięćdziesiątych założył przedsiębiorstwo
zajmujące się reklamą i tworzeniem projektów obiektów
plenerowych. Przez cały czas pracuje. romuald Gibowski
nie wyobraża siebie bez pracy, tym bardziej bez pracy
twórczej, a zaczęło się to wszystko jeszcze w dzieciństwie,
młodości. jego twórczość przechodziła przez różne stany,
zmieniała się. Miał różne zainteresowania: malarstwo,

rzeźbiarstwo, grafika, a potem stało się tak, że zaczął
zajmować się prawie wyłącznie rzeźbą. najbardziej
interesowały go formy abstrakcyjne i obecnie skupia się
na rzeźbiarstwie, w tym rzeźbiarstwie monumentalnym.  

romuald Gibowski jest autorem wielu ważnych dla
Polaków łotewskich pomników i tablic pamiątkowych.
opowiada, że otrzymując kolejne zamówienie na
początku zgłębia temat, sytuację, historię, następnie
szuka punktów przywiązujących dzieło do miejsca,
wybieram formy i na końcu próbuje ten ogrom informacji
połączyć w jedno. oczywiście zawsze są jakieś
ograniczenia, więc szuka złotego środka, aby połączyć
formę i treść. ważne dla artysty jest stworzyć pomnik,
który wywołuje emocje.

Pierwszym wielkim projektem polskim romualda
Gibowskiego był krzyż legionistom polskim na słobódce.
zaprojektował i wykonał ten monument trzydzieści lat

Pierwszym wielkim projektem polskim

Romualda Gibowskiego był krzyż

legionistom polskim na Słobódce.

Zaprojektował i wykonał ten monument

trzydzieści lat temu w 1992 r. Opowiada, że

stworzenie krzyża odbywało się w takich

czasach trudnych, kiedy dopiero

zaczynaliśmy doznawać niepodległości. 

wywiadwywiad

Romuald Gibowski jest
osobą bardzo skromną. 
Nie lubi mówić, woli, 
aby do ludzi 
przemawiały jego prace. 
A ma ich na koncie 
na prawdę sporo. 
każda z nich jest nie 
tylko odzwierciedleniem
jakiegoś wydarzenia, 
idei czy człowieka, 
lecz osobistą walką 
artysty z tematem.

romuald 
gIboWSkI –
fascynuje 
mnie rzeźbiarstwo 
monumentalne

rozmawiała

krystyna kunicka
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temu w 1992 r. opowiada, że stworzenie krzyża odbywało
się w takich czasach trudnych, kiedy dopiero
zaczynaliśmy doznawać niepodległości. wiele rzeczy
rozpadało się. i w każdej chwili mogło się coś pójść nie
tak. zamykano zakłady betoniarskie, zatrzymywano prace.
krzyż mógł nie powstać. ekipa wylewała krzyż na miejscu.
Pewnego dnia ktoś ukradł część szalunku do krzyża, który
ma 13 metrów nad ziemią i jeszcze dwa metry pod
ziemią. złożono nową formę i bardzo szybko wylano
krzyż, żeby nikt już więcej nic nie ukradł. trudności były
również z dźwigiem, ponieważ podniesienie konstrukcji,
która waży 40 ton jest dość skomplikowane. udało się
zamontować krzyż dopiero po kilku próbach. Pan
romuald zabrał się za to osobiście. spawał, zmieniał
konstrukcję, ale w końcu się udało. Mówi, że przez jakiś
czas śniło mu się, że krzyż runął i często przyjeżdżał
sprawdzać, czy stoi. 

kolejnym monumentalnym projektem był pomnik
stefana Batorego znajdujący się prawie dokładnie w
miejscu, gdzie odbudował dyneburg po podboju wojsk
moskiewskich. został odsłonięty przez prezydenta
rzeczypospolitej Polskiej andrzeja dudę oraz prezydenta
republiki Łotewskiej raimondsa Vējonisa 28 czerwca
2018 r. artysta mówi, że Batory to bardzo interesujący
temat. na początku miał różne pomysły, a proces
powstawania pomnika był bardzo długi. stefan Batory
bardzo dużo zrobił dla dyneburga, lecz nie był jedyną
osobą, wydarzeniem, które należało upamiętnić. w
kontekście czasu, różnych wydarzeń, w kontekście dużej
ilości nazw miasta stopniowo ukształtowało się w
wyobraźni artysty koło kojarzące się z zegarem. tym
bardziej, że formy otaczające pomnik czyli wały, łuki
twierdzy w pewnym stopniu dyktowały mu ten kształt.
Barelief stefana Batorego ma kształt koła, czas
symbolizuje rotację, stopniową zmianę nazw miasta, aż
do naszych czasów. 

każdy tworzony przez romualda Gibowskiego pomnik
jest dla niego przeżyciem osobistym, szczególnie pomniki

związane z polskością i Polakami. krzyż sybirakom na
cmentarzu katolickim przypomina mu o krewnych
wywiezionych na syberię, a pomnik raginisa kojarzy mu
się z wujem, który jako młody chłopiec został wbrew woli
wcielony do armii rosyjskiej, a ze dwa miesiące zaginął. 

artysta między innymi przyczynił się do powstania
także pomnika pamięci leona Platera i powstańców
styczniowych w twierdzy dyneburg, krzyża legionistom
na cmentarzu w Łatwkiesach, pomnika kapitana raginisa
przy Gimnazjum Polskim im. józefa Piłsudskiego, pomnika
dowódcom kampanii Łatgalskiej w Parku wolności oraz
wielu innych obiektów poświęconych nie tylko polskim
lecz także innym wątkom w historii dyneburga.

Romuald Gibowski za wybitne zasługi w

działalności na rzecz środowiska

polonijnego, za popularyzowanie polskiej

kultury i tradycji narodowych w 2018 r.

został odznaczony Krzyżem Kawalerskim

Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Każdy tworzony przez Romualda

Gibowskiego pomnik jest dla niego

przeżyciem osobistym, szczególnie pomniki

związane z polskością i Polakami. Krzyż

Sybirakom na cmentarzu katolickim

przypomina mu o krewnych wywiezionych

na Syberię, a pomnik Raginisa kojarzy mu

się z wujem, który jako młody chłopiec

został wbrew woli wcielony do armii

rosyjskiej, a ze dwa miesiące zaginął. 
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NA PoCZĄTkU bYŁA eUFoRiA...

krystyna kunicka: Czym się zajmowaliście w czasie, kiedy
odradzała się działalność Związku?

irena kunicka: Byłam wtedy jeszcze, można by
powiedzieć, bardzo młodą kobietą, ale pracowałam jako
zastępca głównego lekarza miasta ds. zdrowia dzieci i kobiet.
to było dość odpowiedzialne stanowisko, tym niemniej
znalazłam czas na pracę społeczną.

Romuald Zygmunt: w tamtym czasie byłem trenerem
lekkoatletów w dynamo. Bardzo często wyjeżdżaliśmy na
zawody. Mało wiedziałem o życiu Polaków w mieście. raz
wróciłem z zawodów i mama powiedziała, że było zebranie
Polaków i powstaje związek polski, no i tak zaczęło się. 

Jakie są Państwa wspomnienia z pierwszych zebrań,
początków działalności?

ik: dużo wspomnień już ‘odleciało’, ale pamiętam, że była
bardzo duża aktywność, była chęć udzielać się, pracować
społecznie, chęć coś zmienić w życiu. chęć wziąć udział w
niepodległości Łotwy i aktywizacji Polaków.

RZ: jak już mówiłem mama powiedziała, że powstaje
związek. zebranie było wydaje mi się w Pałacu kultury
chemików. Przed tym był koncert, a po koncercie zapytali, kto
chce pracować, kto chce coś w związku coś robić może
zapisać się. Pamiętam, że od razu zapisałem się, no i tam
dalej zaczęło się. zarząd wybrali. tak i staramy się dla
polskości od tamtego czasu. 

ik: wydaje mi się, że na koncercie zapisali chętnych, a
potem było kilka zebrań najaktywniejszych osób, spośród
których wyłoniono zarząd. 

RZ: też wydaje mi się, że zarząd stworzono z osób, które
się zapisały. zapisało się więcej osób, ale okazało się, że
aktywnego udziału nie brały. Potem zaczęły się koncerty.
każdy miesiąc były. 

Czym się na początku zajmował zarząd?
ik: Było kilka ważnych kierunków pracy. jeden kierunek to

było szkolnictwo i nauka języka polskiego. Bardzo dużo było
chętnych Polaków, który może nie znali pisowni języka

polskiego brało udział w kursach języka polskiego.
organizacja przedszkola, organizacja pierwszej klasy szkoły.
nie od razu to się stało, ale o tym zarząd zaczął myśleć. drugi
kierunek, jak już pan romuald powiedział to były koncerty. co
miesiąc były koncerty. aktywnie organizacją koncertów zajęła
się pani halina Bakalar-czumaczenko i brali udział wszyscy,
kto mógł. całe rodziny. ktoś na akordeonie grał, ktoś na
gitarze grał i śpiewał, ktoś wiersze recytował. Pamiętam
jeden z koncertów... na Boże narodzenie. Były dwa koncerty
po cztery godziny.   

RZ: no, bo na te koncerty nie tylko Polacy przychodzili.
Były bardzo popularne. Przychodzili również ludzie innych
narodowości, którzy utrzymywali kontakty z Polakami. kiedy
zbierano dzieci na kursy języka polskiego, chodziliśmy po
szkołach, no i pytaliśmy o Polaków, braliśmy adresy.
chodziliśmy po domach, pytaliśmy, kto z dzieci czy dorosłych
chce na kursy. od razu chętnych było bardzo dużo. Potem
ktoś przyszedł, ktoś nie przyszedł. jak to zawsze bywa. ale
zebrało się dość dużo ludzi. tak samo potem do polskiego
przedszkola trzeba było ludzi zbierać, chodzić. 

Jakie były pierwsze kontakty z Polską?
RZ: u mnie pierwszy kontakt był z Polakami na litwie.

Byliśmy zaproszeni, nasi polscy sportowcy z Łotwy, na
pierwsze igrzyska Polaków na litwie. Pojechała nas niewielka
grupa. kierownikiem był pan świerkowski. no i mamy zdjęcie
w gazecie z igrzysk. Było to zimą, śniegu nie było. Pamiętam,
że jedna z moich dziewczyn wygrała bieg na 500m – irena
Babul. wieczorem był konkurs wiedzy o sporcie w Polsce.
otrzymałem tam nawet nagrodę. dość dobrze znałem polski
sport.

ik: dla mnie kontakty z Polską związane są z lekarzami.
tutaj w daugavpils założyliśmy stowarzyszenie Polskich

100 lat temu w dalekim 1922 r. powstał Związek Polaków na Łotwie. 
w okresie międzywojennym Polacy brali aktywny udział 
w życiu społecznym i politycznym państwa. w trudnym okresie
sowieckim wszelkie próby manifestowania tożsamości narodowej
skutecznie tłumiono, lecz pod koniec lat osiemdziesiątych 
Polacy zaczęli odradzać Związek.  w Dyneburgu w 1988 r. powstał
„Promień”. wśród członków pierwszego Zarządu 
byli irena kunicka i Romuald Zygmunt. 

rozmawiała

krystyna kunicka
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lekarzy i od razu bardzo prężnie zaczęliśmy działać. za rok
czy dwa otrzymaliśmy zaproszenie na kongres Polonii
Medycznej. Był to pierwszy kongres Polonii Medycznej z
całego świata. Pojechała delegacja. występowałam na tym
kongresie opowiadając o odzyskaniu naszej niepodległości i
o tym, że to nie my odeszliśmy kiedyś od Polski, a Polska nas
zostawiła – odeszła z inflant Polskich pozostawiając Polaków.
Było bardzo dużo wyjazdów na kongresy, szkolenia,
seminaria. nawet była konferencja medyczna tutaj w
daugavpils, było kilka delegacji z Polski, więc to były nie
tylko kontakty ze wspólnota Polską lub innymi
organizacjami, lecz również z lekarzami i zwykłymi ludźmi.  

RZ: Pierwszy ciekawy wyjazd zapoznawczy z Polską,
wydaje mi się, że pomógł go zorganizować klub inteligencji
katolickiej z Polski. Przyjmowali nas w rodzinach.
Przyjechaliśmy do krakowa i rodziny nas zabrały do siebie.
Mieliśmy dużo wycieczek. Byliśmy w warszawie, w
częstochowie. to było takie pierwsze spotkanie z Polską,
kiedy dość dużo ludzi wyjechało. Byliśmy zachwyceni. Było
bardzo ciekawie. Potem już zaczęły się większe kontakty, no i
na początku lat 90-tych było już łatwiej, jak nie było zsrr.
Było coraz więcej wyjazdów.

Jakie były pierwsze kontakty z Ambasadą RP?
ik: o ile pamiętam ambasada bardzo podtrzymywała

nasze działania Polaków na miejscu i Łotwie. Przyjeżdżali z
ambasady. Bardzo miło wspominam współpracę np. z
Medardem Masłowskim, ale to nieco później. 

RZ: Pierwszych spotkań z przedstawicielami ambasady
nie pamiętam. wiem, że w 1991 r. kiedy był pierwszy nasz

wyjazd na igrzyska Polonijne do krakowa, to ambasada
wsparła ekipę łotewską, bo trzeba było i bilety załatwić. na
miejscu opiekowali się nami Polacy. Potem większość
naszych wyjazdów sportowych zawsze ambasada wspierała. 

Jak lokalni Polacy postrzegali ustawienie krzyża legionistom
polskim na Słobódce w 1992 r.? 

RZ: to było wzruszające wydarzenie. jednym słowem
trudno o tym opowiedzieć, bo sprawiedliwości stało się
zadość. tak musiało się stać, bo tam był cmentarz. Pamiętam
ten cmentarz, na wzgórzu, ogrodzenie, pomnik, dookoła bez.
kiedy szliśmy z nowego Planu do centrum miasta
przechodziliśmy obok pomnika. Potem wszystko zniszczyli.
nic nie było. no i kiedy powstał krzyż, to było wzruszające.

ik: nie pamiętam okresu, kiedy tam był cmentarz. Moja
babcia mówiła, że piasek stamtąd wywożona na budowę linii
tramwajowej i znajdowano kości ludzkie...

RZ: również na krasławską drogę wywozili ten piasek. ale
jeżeli chodzi o krzyż, to dużo ludzi sprzeciwiało się jego
powstaniu, bo to były jeszcze takie ledwo poradzieckie czasy.
nie tak łatwo to wszystko szło.

Których działaczy najlepiej pamiętacie – osoby, które
działały na rzecz odrodzenia polskości?

ik: Pierwszy nasz prezes pan henryk świerkowski –
spokojny, inteligentny, zrównoważony taki. Może nie tryskał
jakimś ogniem, ale...

RZ: zachwycał innych ludzi. dowierzali mu. chciało się z
nim pracować. w ogóle było dużo ludzi.

ik: każdy miał coś do zrobienia. każdy miał swój kierunek,
starał się zrobić wszystko. co trzeba. chciałaby wspomnieć o
bardzo aktywnej członkini prezesie „Promienia” pani albinie
czibele – bo ona całkiem nam spokoju nie dawała. ciągle coś
trzeba zrobić, gdzieś zadzwonić, gdzieś pójść. do tych samych
szkół iść dzieci namawiać. więc to był ogień!

RZ: no, ogień w niej był (śmieją się). to była jej inicjatywa,
że każdy członek zarządu musi iść i namawiać ludzi oddać
dzieci do szkoły polskiej. 

Jakie są Państwa pierwsze wspomnienia o Domu Polskim?
ik: Moje pierwsze wspomnienia są z dzieciństwa. kiedy

przechodziłyśmy obok w czasach sowieckich, moja babcia
opowiadała, że był tu w okresie międzywojennym dom

Polski. do tego domu chodzili nasi krewni. Potem wydawało
się, że stała się sprawiedliwość. kiedy zwrócili ten dom. ale
też nie było łatwo. 

RZ: nie łatwo. Pierwsze zebranie zarządu było tam na
dole w pokoiku. Potem ta organizacja, która tu pracowała
pozwoliła wejść na salę, potem do innych pomieszczeń. no i
tak po troszku odzyskaliśmy. nie pamiętam, w którym roku na
stałe Polakom oddano dom. zwrócono. wydawało się, że cały
czas będziemy spędzać w „Promieniu”, że będzie ciekawie.
Było ciekawie. 

ik: na dole była sala, gdzie się odbywały zebrania,
koncerty, bale... z tańcami...

RZ: takie maleńkie. Potem zaczęła się biblioteka.
Przesyłali książki z Polski, ludzie przynosili. wydaje się, że
dobrą bibliotekę zebrano. na początku na dole, na parterze,
no i potem stopniowo na górze, no i na poddaszu już po
remoncie. 

Jakie są Państw zdaniem najważniejsze kwestie, wyzwania,
którymi powinien obecnie zajmować się zarząd „Promienia”?

ik: trudno mi powiedzieć. od dawna nie jestem już w
zarządzie. wydaje mi się, że jednym z takich problemów, który
jest nie tylko w naszym stowarzyszeniu, lecz również w
innych organizacjach, jest zmniejszająca się aktywność ludzi.
zmniejsza się aktywność młodzieży. każdy ma jakieś swoje
sprawy i nie ma tego „hurra!” jak kiedyś, kiedy nie było
stowarzyszenia, nie było niepodległości, a potem zdobyliśmy
niepodległość, stworzyliśmy stowarzyszenie i wszyscy
aktywnie ‘rwali się’ do pracy. teraz na spokojno trzeba po
prostu myśleć jak przyciągnąć ludzi, aktywizować. 

RZ: zgadzam się z ireną, bo euforia na początku była na
prawdę wielka. Potem ludzie się przyzwyczaili. teraz takie
czasy, że więcej zaczynają myśleć o sobie. ludzie się
interesują tym, co się dzieje w „Promieniu”. ale trzeba
przyciągać więcej osób, żeby brały aktywny udział. 

ik: kiedyś, żeby przyciągnąć ludzi się chodziło, pukało do
drzwi, dzwoniło. Może teraz też tak trzeba. dawać ludziom
więcej informacji. na siłę przyciągnąć (śmieją się).

RZ: chciałoby się, żeby dzieci, które skończyły szkołę
polską i perfekt mówią po polsku, po rosyjsku, po łotewsku,
żeby je jakoś przyciągnąć. rodziców przyciągać. nawet nie
wiem. niektórzy może się boją, że w domu Polskim można
rozmawiać tylko po polsku. no, ale nie wszyscy umieją tak
dobrze po polsku rozmawiać, jak na przykład polscy
emigranci w szwecji czy gdziekolwiek. Polskiej szkoły nie
było. wiem to, co nauczyli rodzice. książki polskie czytałem.

ale błędów dużo mam. ludzie się wstydzą. zachęcam ludzi,
żeby przychodzili i nie krępowali się. kiedyś, jak były koncerty
duże i wiele osób brało udział, ludzie przychodzili oglądać
swoich znajomych, krewnych. teraz przeważnie tylko rodzice.
trzeba byłoby może lepiej reklamować wielkie koncerty,
wtedy sale byłyby pełne. 

Panie Romualdzie jak pan wspomina pracę w szkole
polskiej?

na początku byłem nauczycielem wf-u. Bardzo ciekawie
było pracować z polskimi dziećmi, wydaje się, że są lepiej
wychowane. starałem się mówić po polsku, lecz były dzieci,
które na początku nie rozumiały np. z rodzin mieszanych.
Potem się nauczyły. Polska szkoła to była jak jedna wielka
rodzina. Było bardzo przyjemnie tam pracować. Potem
zajmowało t za dużo godzin, no i zrezygnowałem z pracy w
szkole na rzecz bycia trenerem. ważne jest, że dzieci, które
kończą szkołę znają co najmniej trzy języki. szkoła jest
bardzo dobra moim zdanie. 

Pani Ireno dwa słowa o teatrze...
ik: jak najlepsze wspomnienia z teatrzyku, który

stworzyliśmy już na drugim czy może trzecim koncercie.
odnalazła się grupa aktywnych ludzi, nieprofesjonalnych
aktorów, którzy po prostu chcieli wystąpić na scenie. zaczęło
się od kawałów, od małych scenek. Potem nazwaliśmy siebie
„Ptak” – Polski teatr amatorski kabaret i trochę ‘polataliśmy’
po Łatgalii i nawet dalej. jeździliśmy do sventy, rezekne i
jekabpils, nawet byliśmy w tallinie. Była grupa zgranych
przyjaciół, ale przyciągaliśmy do siebie dużo innych osób. na
zdjęciach można zobaczyć osoby, które były zaangażowane ja
jeden na dwa występy. no, dyrektorem teatru wyznaczyliśmy
śp. tadeusza ketlera, ale jak to panie aktywnie kierowałyśmy
nim i całym teatrem. najaktywniejsze osoby – pani irena
Biron, pani danusia Masalska (chrapan), na początku pani
wanda kołodyńska, która swoim śpiewem i gra na gitarze
bardzo pomagała nam. no i krystyna kunicka, ewa kunicka i
dużo innych osób. Podobało nam się, bo mogliśmy przekazać
ciekawe rzeczy innym ludziom. warto wspomnieć również o
teatrzyku dziecięcym, którym kierowała pani danuta czyli
danusia. Było bardzo dużo występów. z tych dzieci wyrosła
bardzo aktywna młodzież. ta praca w teatrzyku dziecięcym
„Pleciuga” dała im bardzo dużo w życiu.

Dziękuję za rozmowę!
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Tomasz otocki, „Polak na Łotwie”:
Mirosław, latem 2020 roku zostałeś
wybrany na radnego Rygi z listy
koalicji liberalno-lewicowej. Zanim
jednak przejdziemy do rozmowy o
polityce, zadam Ci proste pytanie, czy
będąc uczniem szkoły, myślałeś, że
zostaniesz kiedyś politykiem?

Mirosław kodis: Może cię
zaskoczę, ale tak. w 10-11 klasie
szkoły średniej zacząłem interesować
się polityką, taką najbliższą, i
zostałem wybrany przewodniczącym
samorządu szkolnego. sprawowałem
tę funkcję przez dwa lata: w 11 i 12
klasie. chodziłem wtedy do
rosyjskojęzycznej szkoły średniej nr 2
w lipawie (obecnie nosi ona nazwę
liepājas liedaga vidusskola). niestety
w lipawie ani wtedy, ani tym bardziej
obecnie, nie było i nie ma polskiej
szkoły. Mieliśmy kilka szkół
łotewskojęzycznych i kilka
rosyjskojęzycznych.

To było jeszcze przed reformą
Kārlisa Šadurskisa z 2004 rok.
Praktycznie Twoja szkoła była szkołą
rosyjskojęzyczną, teraz są to już szkoły
bilingwalne, a za chwilę nie będzie w
nich śladu rosyjskiego. 

tak, prawie wszystkie przedmioty
mieliśmy wtedy po rosyjsku, jedynie
język i literaturę łotewską wykładano
po łotewsku, oczywiście także lekcje
języka angielskiego prowadzone były
po angielsku. 

Poznałem Ciebie dość dawno,
oglądając telewizję LTV, to był chyba
2011 rok i wtedy robiłeś wywiad z
prezydentem Bronisławem
Komorowskim. Pamiętam, że
zaskoczyło mnie to, że jest na Łotwie
osoba, która mówi polszczyzną, taką
kresową, wileńską. Później

dowiedziałem się, że jesteś Polakiem, a
Twoje korzenie prowadzą nie tylko do
Kurlandii, ale także na Litwę. 

Mój ojciec urodził się w rejonie
solecznickim na wileńszczyźnie,
jeszcze w litewskiej srr. to jest ten
rejon litwy, gdzie wciąż 80%
mieszkańców rozmawia po polsku.
jak tam przyjeżdżam, rozmawiam
tylko po polsku: z chrzestną, z
kuzynami, z wujkami i ciociami.
jednak posiadam także rodzinę w
Polsce: w Gdańsku-oliwie mieszka
rodzina siostry mojej prababci z
lipawy. Mój ojciec także ma
krewnych w Polsce, z którymi jednak
nie mam teraz kontaktu. to jest chyba
niedaleko Gorzowa wielkopolskiego. 

Rodzina Twojej mamy pochodzi z
Lipawy. Potrafisz powiedzieć, jak dawno
mieszkają w Kurlandii?

więcej niż sto lat. Moja prababcia
urodziła się już w lipawie. ale
rodzice prababci przyjechali do
lipawy z Polski. to było w XiX wieku,

kiedy w lipawie zbudowano zakład
„liepājas metalurgs” i zaproszono
ludzi do pracy. tak więc wtedy
rodzina mojej matki przyjechala do
lipawy. już kiedyś mówiłem już, że
moja babcia przed wojną chodziła do
polskiej szkoły w lipawie. taka szkoła
istniała w mieście do 1948 roku.

Wiem, że jako uczeń brałeś udział w
aktywnościach Związku Polaków na
Łotwie. 

Pamiętam, że co roku jeździliśmy
do dyneburga na konkurs piosenki i
tańca polskiego. nasze występy
trwały jakieś kilka lat. nasz zespół był
mały: liczyliśmy wtedy trzy osoby.
specjalnej nazwy nie mieliśmy.
Byliśmy jednak jedynymi
reprezentantami lipawy. ja

śpiewałem, śpiewała jeszcze jedna
dziewczyna, a inna grała na gitarze.
to były lata dziewięćdziesiąte. 

Jak wyglądała wtedy sytuacja jeśli
chodzi o Polaków w Lipawie?

Mój ojciec był wtedy prezesem
zwiążku Polaków w mieście. na
pewno działało tam więcej osób niż
obecnie. obchodzliśmy wszystkie
polskie święta, Boże narodzenie,
wielkanoc, święta narodowe.
Mieliśmy szkołę niedzielną, w której
uczyliśmy się języka polskiego. 

Na pewno nie jest już tak aktywna
jak w latach dziewięćdziesiątych. Ty
języka polskiego nauczyłeś się w
szkółce niedzielnej w Lipawie czy
wyniosłeś go z domu?

nauczyłem się w szkółce, a także na
koloniach w Polsce. jeździliśmy wtedy
na miesiąc do Polski. to było w latach
1992-1997. rodzice między sobą
rozmawiali czasem po polsku. Po
łotewsku w rodzinie nie

rozmawialiśmy. języka państwowego
nauczyłem się w szkole, a także bawiąc
się z kolegami na podwórku, na ulicy. 

Po ukończeniu szkoły poszedłeś na
studia, ale już w 2003 roku zostałeś
dziennikarzem LTV. Czyli wtedy nie
wszedłeś do polityki, nie zdecydowałeś
się...

wtedy jeszcze nie chciałem.
interesowało mnie dziennikarstwo.
robiłem reportaże w łotewskiej
telewizji na tematy polityczne. nie
zostałem sam politykiem, ale byłem
blisko polityki, co było dla mnie
ciekawe. 

Co jest dla Ciebie bardziej
interesujące: bycie w polityce czy
obserwowanie jej z zewnątrz?

Język polski powinien

być bardziej obecny 

na Łotwie 

PoLski
RADNY RYGi:

Wydaje mi się, że na Łotwie powinno być więcej języka polskiego w mediach.
Raz w miesiącu w Radiu Łotewskim jest audycja „Nasz Głos” po polsku, 
w Dyneburgu działa także „Polskofalówka”. 
Uważam jednak, że to mało, język polski powinien być bardziej obecny. 
Wiem, że w Łatgalii wygląda to trochę inaczej, bo w Rzeżycy i Dyneburgu
działają polskie szkoły Niestety w Lipawie, czy Windawie, 
sytuacja jest już trudniejsza. 
Myślałem o tym, że powinien powstać także program dla mniejszości 
polskiej w telewizji, nie tylko w radiu. Zresztą dotyczy to także innych 
języków – mówi w rozmowie 

Mirosław KODIS, 
radny Rygi polskiej narodowości, należący do klubu
radnych „Postępowych”: 

rozmawiał

Tomasz otocki

Również chciałbym usprawnić relacje

między Łotwą i Polską na poziomie

parlamentów. W biznesie, w turystyce. 

W końcu jesteśmy przyjaznymi krajami, 

a więzi powinny być silniejsze. 
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wywiad wywiad

ciężko powiedzieć. Gdy
pracowałem jako dziennikarz,
robiłem materiały polityczne,
zarówno dotyczące polityki
wewnętrznej, jak i zagranicznej.
śledziłem wizyty prezydentów innych
państw na Łotwie, robiłem z nimi
wywiady. Później, w 2019 roku,
wszedłem do polityki, wstępując do
partii „Postępowi” („Progesīvie”) i to
także jest ciekawe doświadczenie. 

Obecnie jesteś jedynym radnym
Rygi, który mówi po polsku. Nie masz
możliwości rozmawiać po polsku w
pracy, ale czy twoi koledzy-radni
wiedzą o Twoich polskich korzeniach?

jak wstępowałem do ugrupowania
"Postępowi", to deklarowałem się, że
jestem Polakiem, że mam polskich
rodziców, więc koledzy i znajomi
wiedzą. 

Są takie momenty z pracy w LTV,
które wspominasz do tej pory? 

na pewno dwie tragiczne sprawy:
katastrofę smoleńską w 2010 roku i
katastrofę w zolitūde w 2013 roku.
Pamiętam, że w przypadku tej drugiej
pracowałem cały czas na miejscu i był
to dla mnie ciężki psychologicznie
moment. to była największa katastrofa
w historii współczesnej Łotwy. oprócz
tego jako dziennikarz wspominam

wyjazd na haiti, zorganizowany przez
komisarza unii europejskiej andrisa
Piebalgsa, który chciał przekazać
pomoc finansową dla ofiar katastrofy,
która nastąpiła w 2010 roku.
zobaczyłem wtedy inną kulturę, innych
ludzi. Byliśmy tam pięć, sześć dni.
wyszło z tego kilka reportaży, które
ukazały się w 2012 roku. uchwyciliśmy
w nich, jak żyją ludzie na haiti,
zupełnie inaczej niż w europie. 

Jak odszedłeś z LTV to był 2014 rok,
jeszcze przez parę lat miałeś własny
biznes. 

otworzyłem firmę „fly Bus”, która
zapewniałą transfery autobusowe z
rygi do kowna i wilna, gdzie istnieją
duże lotniska. stamtąd można
polecieć trochę dalej do europy i w
stronę świata. Moje autobusy jeździły
także z lipawy do Połągi. 

Wciąż jesteś przedsiębiorcą?
niestety w związku z pandemią

trzeba było zawiesić działalność na
kilka miesięcy. teraz mamy wojnę na
ukrainie i mniej turystów odwiedza
Łotwę, w związku z czym działalność
staje się jeszcze trudniejsza. 

Jako radny Rygi masz pomysł, jak
przyciągać turystów na Łotwę, do jej
stolicy?

teraz na Łotwie powstaje luka, bo
przestali przyjeżdżać rosjanie i
Białorusini. w radzie miejskiej rygi
działa specjalna agencja „live riga”,
która zajmuje się turystyką. obecnie
razem z air Baltic będą oni prowadzić
reklamę w mediach krajów unii
europejskiej, żeby przyciągnąć trochę
więcej mieszkańców zachodu na
Łotwę. jestem pewien, że Łotwa może
być interesująca dla turystów z Polski.

Porozmawiajmy teraz o polityce
ryskiej. Latem 2020 roku nastąpiły
przyspieszone wybory do samorządu, a
Ty zostałeś radnym. Byłeś wtedy
zaskoczony?

trochę tak, bo przed wyborami
myśleliśmy, że będziemy mieli 5-6
radnych. tymczasem okazało się, że
nasza koalicja liberalno-lewicowa
zdobyła aż 18 miejsc w radzie
miejskiej, z czego „Postępowi” objęli
najwięcej, bo aż 11. 

Czym zajmujesz się w radzie
miejskiej Rygi?

jestem wiceprzewodniczącym
komitetu ds. transportu. wszystko, co
dotyczy tramwajów, autobusów,
trolejbusów, jest obszarem mojego
działania. należę także do komitetu
Bezpieczeństwa. 

Ryżanie narzekają na komunikację
miejską. 

choćby na cenę biletów.
jednorazowy bilet kosztuje u nas 1,15
euro. nie sądzę, żeby to było dużo, ale
mieszkańcy są niezadowoleni. teraz
mamy wzrost cen benzyny, inflancję.
wiem, że ludzie są niezadowoleni i
wiem, że można jeszcze wiele zmienić.
chodzi zresztą nie tylko o cenę
biletów, ale także trasy, częstotliwość
jazdy, brak komunikacji nocnej. tej
ostatniej zresztą nie będzie, bo to zbyt
drogo dla rygi. 

A są propozycje, takie jak w
Warszawie, żeby podwyższyć ceny
biletów?

są takie dyskusje, ale kiedy
objęliśmy władzę, przyrzekliśmy, że
zostawimy cenę na poziomie 1,15
euro. niestety teraz przyszła wojna na
ukrainie, wzrost ceny benzyny,

inflacja. ale wciąż nie ma pomysłów,
żeby zwiększyć cenę biletów. 

Powiedziałeś, że to było
zaskoczenie, że partia Postępowi
uzyskała 11 radnych, ale teraz Wasze
ugrupowanie wybiera się do Sejmu i
ma szansę przekroczyć próg 5%. Ty
chcesz zostać posłem?

Będę kandydować z okręgu
kurlandia. 

Jaki masz program dla tego regionu,
w jaki sposób zamierzasz przekonać
mieszkańców, że warto głosować na
Twoje ugrupowanie?

nie mamy spcjalnego planu dla
poszczególnych regionów. dla nas
najważniejsze są sprawy społeczne,
które dotyczą całej Łotwy. denerwuje
nas drożyzna na Łotwie, chodzi
zarówno o sklepy, jak i stacje
benzynowe. dochodzi kwestia
ogrzewania mieszkań, co ma związek
z wojną na ukrainie. Będziemy
musieli jesienią dać pomoc ludziom.
zresztą rząd Łotwy, w którym nie
zasiadamy, pracuje nad konkretnymi
rozwiązaniami. chodzi o specjalne
dopłaty, zasiłki. Gdy mowa o lipawie,
windawie i reszcie kurlandii,
konieczne jest również rozwiązanie
problemów lokalnych. w najbliższych
miesiącach planuję odwiedzić miasta
kurlandii i porozmawiać z ludźmi o
problemach regionu.

A poza kwestiami socjalnymi, co jest
dla Ciebie ważne? Czym byś chciał się
zajmować w Sejmie?

jako dziennikarz uważam, że radio
i telewizja powinny bardziej
wywiązywać się z obowiązków
mediów publicznych. sądzę, że
powinno się przeznaczać więcej
pieniędzy na media. uważam, że
komunikacja z widzami powinna
odbywać się nie tylko po łotewsku,
ale także w niewielkim procencie po
rosyjsku, żeby walczyć z propagandą
idącą z kremla. Mamy co prawda 4
kanał radia, rosyjskojęzyczny, ale
wciąż bardzo dużo propagandy z
federacji rosyjskiej trafia na Łotwę.
dlatego jest potrzebna telewizja
rosyjskojęzyczna robiona na Łotwie,
przeciwko propagandzie

putinowskiej. chcę również zwrócić
uwagę na sektor transportu. Pracując
w rydze w komitecie transportu,
widzę wiele problemów. dotyczy to
również innych regionów, w tym
kurlandii. ale oczywiście głównym
problemem dla nas wszystkich będą
teraz sprawy społeczne, które należy
natychmiast rozwiązać. 

Z tego, co wiem, adresujecie swój
program do Łotyszy, ale także wobec
rosyjskojęzycznych. W Lipawie jedna
trzecia mieszkańców to
rosyjskojęzyczni. Zadam jednak inne
pytanie: jaki masz program dla
Polaków w Kurlandii, czy szerzej na
Łotwie?

wydaje mi się, że na Łotwie
powinno być więcej języka polskiego
w mediach. raz w miesiącu w radiu
Łotewskim jest audycja „nasz Głos”
po polsku, w dyneburgu działa także
„Polskofalówka”. uważam jednak, że
to mało, język polski powinien być
bardziej obecny. wiem, że w Łatgalii
wygląda to trochę inaczej, bo w
rzeżycy i dyneburgu działają polskie
szkoły, więc tego języka jest siłą
rzeczy więcej. niestety w lipawie, czy
windawie, sytuacja jest już
trudniejsza. Myślałem o tym, że
powinien powstać także program dla
mniejszości polskiej w telewizji, nie
tylko w radiu. zresztą dotyczy to
także innych języków, może być także
program po ukraińsku. 

oprócz tego chciałbym
porozmawiać z Polakami z lipawy,
windawy, być może warto byłoby
zrobić, przynajmniej w tym
pierwszym mieście, klasę polską w
jednej ze szkół, gdzie można się
uczyć języka polskiego. jak
wspomniałem, mamy szkoły w
dyneburgu, rzeżycy, krasławie, ale na
zachodzie Łotwy jest bardzo trudno z
dostępem do języka polskiego.
również chciałbym usprawnić relacje
między Łotwą i Polską na poziomie
parlamentów. w biznesie, w turystyce.
w końcu jesteśmy przyjaznymi
krajami, a więzi powinny być
silniejsze. 

Dziękuję za rozmowę. 

Mirosław kodis 
l urodził się w 1981 roku w

lipawie. 

l w latach 2003-2014
pracował jako dziennikarz w
państwowej telewizji ltV. 

l dwanaście lat temu założył
własną firmę, która zajmuje się
przewozem pasażerów na
lotniska znajdujące się na litwie
i Łotwie. 

l w 2014 roku stworzył klub
fanów eurowizji, którego jest
prezesem. 

l sześć lat później został na
jeden rok sekretarzem
generalnym lewicowej partii
„Postępowi”. 

l latem 2020 roku wszedł w
skład rady miejskiej rygi ze
wspólnej listy liberałów i lewicy. 

l znajduje się w klubie
radnych wspierających mera rygi
Mārtiņša staķisa. 
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stanisław kierbedź herbu ślepowron
urodził się w 1810 r. w nowym dworze
na terenach litewskich zmarł natomiast
w 1899 r. w warszawie. Był inżynierem,
generałem-majorem armii rosyjskiej,
członkiem rady stanu królestwa
Polskiego, rzeczywistym radcą tajnym,
oraz mistrzowskim konstruktorem-
budowniczym mostów, tuneli i kolei
żelaznej, pionierem budowy żelaznych
mostów kratownicowych. 

dwór w dłużniewie powstał w
miejscu, które pod koniec XiX w. kupił
stanisław kierbedź. kiedy zaczęła
rozwijać się kolej na tych terenach czyli
magistrala Petersburg- warszawa i
Moskwa-warszawa, szlachta bardzo
ochoczo kupowała tutaj ziemię, by
osiedlić się i rozwijać gospodarstwa na
terenach nieopodal kolei. Możliwe, iż
stanisław kierbedź wybrał to miejsce, bo
zafascynował go uroczy krajobraz.
zaczęło się rozwijać gospodarstwo.
dookoła dworu wybudowano ponad
czterdzieści budynków gospodarczych.
Budowę obecnego dworu ukończono w
1911 r. i mieszkała tutaj córka mistrza.
sam kierbedź miał inny drewniany dwór,
nazywano go dworem Białym. niestety
nie zachował się. 

eugenia kierbedź utworzyła w
dłużniewie letnią rezydencję dla
artystów różnego rodzaju w tym malarzy
oraz poetów. latem przyjeżdżała tutaj i
zapraszała artystów. w dworze twórcze
osobowości szukały muzy, inspiracji.
kiedy w 1914 r. eugenia opuszczała dwór
podobno miała przeczucie, że już nigdy
tutaj nie wróci. tak się też stało. lecz jej

dziedzictwo przetrwało i rozwija się w
kierunku bardzo zbliżonym do
pierwotnego zamysłu. na szczęście w
okresie radzieckim przez cały czas
znajdowały się tutaj jakieś instytucje,
szkoły i dwór zachował się w bardzo
dobrym stanie. Po renowacji, którą
wspierał samorząd miasta rezekne,
zrealizowanej przy pomocy funduszy
europejskich, dwór odzyskał swoją byłą
świetność i 
w 2015 r. otworzył swoje podwoje dla
zwiedzających. 

dzisiaj dworek w lūznavie czyli
„Muza” (współczesna nazwa obiektu)
inspiruje kolejne pokolenia artystów i
działaczy, podobnie jak za czasów
kierbedziów. już od siedmiu lat tworzone
są tutaj wystawy m.in. historyczne,
organizowane są różnorodne koncerty.
Miejsce jest otwarte dla przedsiębiorców,
wspólnie z nimi samorząd próbuje
rozwijać dwór, miejscowość i otaczający
region. zarządcy mają też wielkie plany
przede wszystkim związane z
odnowieniem wielu unikatowych
zabudowań m.in. spichlerza, starej szkoły,
kuźni lub stajni. w okresie letnim w
weekendy działa restauracja „Pērles” czyli
perły.

należy zaznaczyć, iż wnętrze dworu
zostało odnowione i urządzone bardzo
starannie przy pomocy fachowców i
projektantów wnętrz. każde
pomieszczenie ma inne tapety.
zachowano wszystkie elementy
pomieszczeń, odnowiono oryginalne
okna i prawie całą podłogę. niestety
zachował się tylko jeden oryginalny

mebel, lecz wystrój dworku został
urządzony tak, aby przypominał czasy
jego świetności. są tutaj rezydencje, w
których niegdyś przebywali artyści.
również teraz można je wynająć do
celów twórczych lub zwyczajnie tutaj
zanocować. 

w niewielkiej miejscowości Lūznava 
(daw. Dłużniewo) nieopodal Rezekne zachował 
się dworek, w którym mieszkała córka wybitnego
Polaka stanisława kierbedzia. w grudniu 2021 r.
roku otwarto tutaj stałą wystawę „kierbedź:
śladami myśli inżynieryjno-technicznej”. 

stanisław kierbedź 
powraca do Dłużniewa

Most na Newie siedmioprzęsłowy z żelaza lanego (1903 r.)

Portret Eugenii Kierbedziowej

historia historia

Wystawa „Kierbedź: śladami myśli inżynieryjno-technicznej” 

co dwa miesiące zmieniają się tutaj
wystawy tymczasowe, lecz wystawa
poświęcona stanisławowi kierbedziowi
będzie wystawą stałą. Powstała ramach
jednego z realizowanych projektów
związanych z współpracą
transgraniczną Łotewsko-rosyjską.
interaktywna i nowoczesna ekspozycja
zajmuje trzy pomieszczenia w piwnicy
dworu. w sali, którą twórcy ochrzcili
salą chwały stanisława kierbedzia, na
ścianach widoczne są odznaczenia,
którymi został uhonorowany, za jego
osiągnięcia. każde odznaczenie jest
związane z jakimś konkretnym
wydarzeniem w jego życiu lub

osiągnięciem. w drugiej sali – sali
hologramów – zwiedzający spotykają
stanisława kierbedźa opowiadającego o
dworze, rozwoju gospodarstwa,
ciekawostkach oraz kwestiach bardzo
osobistych – swoich relacji z żoną,
rodziną i córką. jest tutaj również kilka
jego konstrukcji z Petersburga czy
Moskwy. trzecia sala to bardzo
nowoczesne miejsce, gdzie goście mogą
nie tylko czerpać wiedzę, lecz również
sprawdzić swoje umiejętności, w
kontekście budowy mostów, tuneli i
kolei w europie. znajdują się tutaj ławki,
w każdej ławce jest ekran z ciekawymi
informacjami w trzech językach

(łotewski, rosyjski, angielski). jest tablica
interaktywna, na której są zadania o
osiągnięciach inżynieryjno technicznych
w dziedzinie stanisława kierbedźa.
Pomieszczenie to można wykorzystać
jako klasę dla zajęć z dziedziny nauk
przyrodniczych oraz inżynieryjno-
technicznych czy prowadzenia
jakichkolwiek innych zajęć szkolnych. 

wiele się dzieje w tej posiadłości,
tak samo jak za czasów eugenii
kierbedź i nareszcie również wybitny
mistrz stanisław kierbedź znalazł swój
kąt w rodzinnych inflantach Polskich.

krystyna kUNiCkA
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w marcu odbyła się długo oczekiwana premiera
spektaklu pt. "kot w butach", który dzieci i młodzież z
grupy teatralnej "uśmiechnięta tęcza" przygotowali
już od początku pandemii i nawet nagrali wersję
spektaklu online. reżyserką sztuki wystawionej po
raz pierwszy w centrum kultury Polskiej 11 marca
jest Milena sawkina, aktorka teatru
daugavpilskiego oraz zaangażowana działaczka
domu Polskiego.

Przedstawiona przez młodych aktorów historia
na podstawie bajki jana Brzechwy opowiada o kocie
w butach, który pomógł swemu panu zdobyć miłość
i bogactwo. jest to historia o prawdziwej przyjaźni.
"kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł" – powiada
polskie przysłowie, i to jest całkowita prawda.

w ciągu dwóch lat, kilka razy zmieniał się skład
aktorów, lecz w efekcie wszystkie role były wybitnie
obsadzone. Przedstawieniu w domu Polskim
towarzyszyły piękne dekoracje i niesamowite stroje
stworzone przez pracowników ckP. oprawę
muzyczną przygotował pani reżyser Milena sawkina. 
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3D wystawa w Domu Polskim
w marcu 2022 r. w Galerii Domu Polskiego pierwszy raz gościła wystawę obrazów 3D pt. 
"Miasteczko moich marzeń". kolorową i prawdziwie wiosenną ekspozycję 17 marca zainaugurowało 
krótkie przedstawienie aktorów grupy teatralnej „Uśmiechnięta tęcza”.

artystka olga ostrowska urodziła się i mieszka w
daugavpils. ukończyła szkołę, zdobyła wyksztalcenie
zawodowe w technikum o ukierunkowaniu chemicznym.
obecnie jest pracownikiem technicznym w przedszkolu. jest
bardzo lubiana i ceniona przez swoich współpracowników, od
których na otwarciu usłyszała wiele ciepłych słów. 

Pani olga zainteresowała się tworzeniem obrazów 3d
przypadkowo. Pewnego dnia ujrzała na dworcu kolejowym
makietę miasta, które pomimo niewielkiego rozmiaru
wyglądało jak prawdziwe. od tej pory zaczęła badać
trójwymiarowe prace innych artystów i próbowała je
odtworzyć. Po jakimś czasie zaczęła tworzyć własne obrazy
trójwymiarowe. Poświęcone są różnym tematom, lecz zawsze
mają zastosowanie praktyczne. na przykład obraz 3d, który
można wykorzystać do przechowywania herbaty lub kluczy. do
tworzenia obrazów artystka wykorzystuje m.in. tekturę,
ręczniki papierowe, opakowania, klej czy materiały
przyrodnicze. stworzenie jednej pracy zajmuje od dwóch dni
do tygodnia.

swoją wystawę olga ostrowska nazwała "Miasteczko
moich marzeń"., bo zobaczyć na niej można było domy, które
otaczają nas codziennie, oraz domki niezwykłe m.in. domki z
balkonami, wieżyczkami, ze schodkami lub domek
wybudowany na łodzi. 

Długo oczekiwana sztuka
„Uśmiechniętej Tęczy”



Postać stefana Batorego – związana
jest z początkami historii stosunków
polsko-łotewskich w drugiej połowie
XVi w. w 1561 r. szlachta liwonii po
sekularyzacji zakonu kawalerów
Mieczowych uznała zwierzchnictwo
polskiego króla zygmunta ii augusta. w
1577 r. stary krzyżacki zamek dyneburg
został zdobyty przez wojska
moskiewskie iwana  Groźnego i
zburzony. wkrótce car porzucił zamek i
wybudował bastionowy szaniec około
19 km w dół rzeki dźwiny, na brzegu
szunicy. Po odzyskaniu inflant przez
Polskę, w pobliżu moskiewskiego
szańca stefan Batory wybudował nowy
zamek i ulokował nowe miasto
dyneburg, któremu 440 lat temu nadał
magdeburskie prawa miejskie.
dyneburg znajdowało się w granicach
rzeczypospolitej obojga narodów przez
211 lat.

stefan Batory był wybitnym władcą
rzeczypospolitej, który umacniał
pozycję państwa w regionie dzielnie
stawiając czoła zagrożeniom ze strony
państw ościennych, w szczególności
carstwa rosyjskiego. król był świetnym
strategiem i wprowadzał w wojsku
nowatorskie rozwiązania. Był także
władcą broniącym i szanującym
swobody religijne, które w ówczesnej
dobie nie były zagwarantowane w
zachodniej europie. 

w miejscu, gdzie powstał drugi
zamek dyneburg, 28 czerwca 2018 roku
prezydent rzeczypospolitej Polskiej
andrzeja duda oraz prezydent republiki
Łotewskiej raimonds Vējonis odsłonili
pomnik stefana Batorego, który został
zrealizowany zawdzięczając wsparciu
senatu rP oraz fundacji „Pomoc
Polakom na wschodzie”. 

autorem pomnika nawiązującego do
postaci króla, zmian w nazwie miasta
oraz ważnych momentach historycznych

jest dyneburski artysta romuald
Gibowski.

skromny uroczysty apel poświęcony
440 rocznicy nadania praw miejskich
odbył się 26 marca 2022 r. właśnie pod
pomnikiem stefana Batorego.
uczestniczyli w nim przedstawiciele
zarządu i członkowie dyneburskiego
oddziału związku Polaków na Łotwie,
autor romuald Gibowski oraz miejscowy
krajoznawca-historyk aleksander
siergiejewicz dmitrijew. 
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Dyneburg – 
miasto od 440 lat

Miejscowość Dyneburg w założył w 1275 r. Zakon
kawalerów Mieczowych budując na brzegu rzeki Dźwiny
pierwszy zamek Dinaburg. Jednak dopiero 26 marca 1582 r.
miasto uzyskało prawa miejskie, które zostały nadane
przez króla Polski, wielkiego księcia Litewskiego,
Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego,
kijowskiego, wołyńskiego, Podlaskiego, inflanckiego, a
także książę siedmiogrodzkiego stefana batorego. 
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wymiana doświadczeń
oświatowych
Państwowe Gimnazjum Polskie 
im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu 
22 marca gościło delegację Polaków z wilna –
przedstawicieli z dziedzin oświaty i kultury polskiej 
na Litwie.

w składzie litewskiej delegacji były: jolanta urbanowicz i
Barbara stankiewicz z instytutu administracji Publicznej na
uniwersytecie im. Michała romera, które obecnie badają
sytuację szkół polskich na litwie, aby znaleźć rozwiązania
dotychczas nieanalizowanych problemów edukacyjnych;
henryka sokołowska prezes komisji ds. oświaty Mniejszości
narodowych przy Ministerstwie edukacji narodowej litwy;
danuta skrzynicka, która w narodowej agencji ds. oświaty
pracuje nad programem nauczania języka polskiego; katarzyna
sokołowska, wicedyrektor szkoły Polskiej w sołecznikach.
Panie z ogromnym zainteresowaniem zapoznały się z
łotewskim systemem oświaty i funkcjonowaniem szkół
polskich na Łotwie. 

delegacja odwiedziła także dom Polski, gdzie obejrzała
spektakl "kot w butach". następnie odbyła się dyskusja i
wymiana doświadczeń z nauczycielami lokalnymi.

Profesor jolanta urbanowicz, która w poprzedniej kadencji
rządu była wiceministrem edukacji litwy podkreśliła, iż ta
wizyta jest ważna nie tylko ze względu na możliwość
zgłębienia zalet i wad łotewskiego systemu edukacji, lecz
również dla nawiązania współpracy osób zaangażowanych w
sferę oświaty polskiej na litwie i na Łotwie. 
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ŻYJ beZ FiLTRA
Dzięki programowi erasmus+ Unii
europejskiej mamy szansę stać się
uczestnikami międzynarodowych
projektów wymiany młodzieży.
Podstawą tych projektów jest
kształcenie nieformalne, dzięki któremu
uczestnicy zdobywają nową wiedzę,
umiejętności i doświadczenia poza
systemem edukacji szkolnej. 

Miałam szczęście zostać członkiem
projektu „our art our vision”, który został
zorganizowany przez młodzież z trzech
krajów i zrealizowany w Poroninie (Polska) w
dniach 4–11 stycznia 2022 r.. inicjatorem
projektu była polska organizacja „akademia
Młodzieży – fundacja podmiotowego
wsparcia”, natomiast partnerem litewskim –
solecznicka szkoła sztuk Pięknych im.
stanisława Moniuszki. wspólnie z moimi
kolegami reprezentowałam organizację
publiczną „jaunatnes Čemodāns” (pol.
walizka Młodzieżowa) z rezekne. 

Mieszkaliśmy i pracowaliśmy w
Poroninie. czuliśmy się tam jak ryba w
wodzie. widok na góry i lasy otaczające
miasto zewsząd zapierał dech w piersi i
zachęcał nas do zwiedzania i
fotografowania. niestety śniegu było mało,
więc nie mieliśmy zbyt wielu okazji do
uprawiania sportów zimowych, ale pogoda
dopisywała – było bezwietrznie i słonecznie. 

za pomocą nieformalnych metod
edukacji rozwinęliśmy nasze zdolności
twórcze: stworzyliśmy scenariusz do
teledysku, którego ideą było zachęcanie do
zwracania mniejszej uwagi na sieci
społecznościowe, a większej na siebie. w
czasie pobytu ułożyliśmy układ taneczny,
napisaliśmy słowa do piosenki, nakręciliśmy
teledysk, nauczyliśmy się podstaw fotografii.
Podobnie jak dla wielu uczestników tego
projektu, dla mnie bardzo ważnym aspektem
była możliwość płynnego porozumiewania
się w języku polskim z moimi rówieśnikami z
kraju. komunikowaliśmy się również w
języku angielskim. szczególną wdzięczność
pragnę wyrazić nauczycielom języka
polskiego z Państwowego Gimnazjum
Polskiego w rezekne – udało nam się
doskonale porozumieć po polsku! naszą
teoretyczną wiedzę z zakresu geografii
Polski poszerzyliśmy w praktyce:

malownicze tatry rozciągały się tuż za
oknem naszego pensjonatu. Prawie wszyscy
łotewscy uczestnicy byli w górach po raz
pierwszy. Poczuli, iż są wysokie. wspięli się
na szczyt Bukowiny tatrzańskiej, z której
rozpościerał się niesamowity widok na
górskie okolice południowej Polski. to
empiryczne doświadczenie jest
nieporównywalne do widoków gór na
kolorowej ilustracji.

w ramach projektu lepiej poznaliśmy
kulturę i tradycje Polski oraz litwy, wspólnie
stworzyliśmy teledysk (www.youtube.com),
zdobyliśmy nowych przyjaciół, nauczyliśmy
się samoakceptacji i empatii, nabyliśmy
umiejętności pracy zespołowej. wyrazy
wdzięczności należą się wszystkim liderom
organizacji przyjmującej, gdyż polska

młodzież była wyjątkowo uprzejma,
taktowna, życzliwa i zaangażowana. jest to
zasługa całego zespołu polskiego.

Po powrocie do domu podsumowaliśmy
wyniki, wypełniliśmy ankietę, podzieliliśmy
się wrażeniami z przyjaciółmi i kolegami z
klasy. ten artykuł to moje pierwsze
doświadczenie dziennikarskie. chciałabym
częściej pisać o takich wydarzeniach,
dlatego marzę, aby było więcej takich
projektów i aby młodzi ludzie aktywniej
angażowali się w tak pożyteczne wyjazdy.
jesteśmy bardzo wdzięczni za tę możliwość!

Margarita seMeNiAkA 
uczestniczka wymiany młodzieżowej „our art our vision”

w XViii edycji konkursu Polskiej i
Łotewskiej Piosenki estradowej wzięli
udział piosenkarze daugavpils oraz
rezekne.  celem organizowanego przez
centrum kultury Polskiej konkursu jest
popularyzowanie współczesnej muzyki
polskiej i łotewskiej, rewitalizacja
zapomnianych przebojów oraz
wyłanianie nowych talentów
piosenkarskich. 

konkurs skupił uczestników od 6 do
19 lat, którzy rywalizowali w trzech
grupach wiekowych. w jury znalazły się
osoby bardzo kompetentne: anita
zarāne – muzyk, dyrygent chóru
“latgale”; alisa May – piosenkarka,
kierownik grupy wokalnej „wonderland”
oraz arnold Grinbert – muzyk, dyrygent
orkiestry dętej “daugava”. w roli
konferansjerki wystąpiła Milena
sawkina.

Po wysłuchaniu niezmiernie
zróżnicowanych i ciekawych piosenek
zaprezentowanych przez uczestników
zmagań piosenkarskich jury wyłoniło
zwycięzców. 

w pierwszej kategorii: 
l i miejsce zdobyły nikola klimone

oraz kira kigitowicz z rezekne, 

l ii miejsce – ewija razgulajewa z
daugavpils, 
l iii miejsce – katrina użule również

z daugavpils.  
Drugą kategorię wiekową całkowicie

opanowali artyści z Rezekne: 
l i miejsce – agrita fjodorowa, 
l ii miejsce – alina Prokofjewa, 
l iii miejsce – liene indriksone oraz

kirils Braga. 
w trzeciej kategorii wiekowej: 
l ii miejsce przyznano lindzie lize

Putane, 
l iii miejsce – elionorze

tumanovskiej z daugavpils.
uczestnicy otrzymali podziękowania,

dyplomy oraz nagrody, które młodzi
artyści odebrali z rąk członków jury z
życzeniami dalszych sukcesów
wokalnych. szczególne podziękowania
organizatorzy konkursu złożyli
pedagogom. dzieci z rezekne
przygotowała pani dace wisza, a
piosenkarzy z daugavpils panie irina
Grinberte, anita Putane, wiktoria selicka
i tatjana wucane.

Przeprowadzenie konkursu
umożliwiło wsparcie fundacji “Pomoc
Polakom na wschodzie”.

Powrócił konkurs 
piosenki estradowej
Powracając do „przedkowidowej” tradycji w Domu Polskim 25 marca 2022 r. odbył 
się konkurs Polskiej i Łotewskiej Piosenki estradowej. organizatorzy i uczestnicy po
dwuletniej przerwie mogli spotkać się na żywo.


