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Sześćdziesiąt pięć lat temu urodziła 
się Kobieta-Łotwa

Pamiętamy naszych bohaterów

PRojEkT fInanSowany zE ŚRodków kanCElaRII PREzESa Rady MInISTRów 
w RaMaCh zadanIa PublICznEgo doTyCząCEgo PoMoCy PolonII I PolakoM za gRanICą

Szanowni PańStwo!
Drodzy Przyjaciele, oddajemy w Wasze ręce ostatni w tym

roku numer „Polaka na Łotwie”. Na łamach naszego
podwójnego wydania znajdziecie Państwo wydarzenia i
projekty, zrealizowane przez Związek Polaków na Łotwie przy
współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”,
Ambasadą RP w Rydze, Centrum Kultury Polskiej w
Daugavpils oraz innymi placówkami polskimi na Łotwie w
drugim półroczu 2020 r. Ten okres był wyjątkowy, a
jednocześnie bardzo trudny dla nas wszystkich, lecz
udowodniliśmy, że potrafimy radzić sobie i podejmować
nowe wyzwania. Żyjemy w czasach niezwykłych i pod
wieloma względami ciężkich, dlatego podjęliśmy decyzję
wydrukować połączony numer naszego związkowego
czasopisma, w którym znajdziecie wszystko to, co mimo
panującej w całym świecie pandemii, udało się zrealizować
naszej polskiej wspólnocie na Łotwie w roku bieżącym.
Żegnamy 2020 rok bez kropli żalu, optymistycznie patrząc w
przyszłość i czekając na powrót do normalności.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności oraz satysfakcji w życiu zawodowym i
rodzinnym! Życzymy Wesołych Świąt w ciepłej rodzinnej
atmosferze, pełnej miłości i zrozumienia!

Ryszard Stankiewicz
Prezes zPŁ
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W kolejną rocznicę urodzin Ity Marii Kozakiewicz przy jej grobie na Cmentarzu 
św. Michała w Rydze odbyła się uroczystość, upamiętniająca wybitną Polkę, 
patriotkę Łotwy, działaczkę społeczną i polityczną.  

Sześćdziesiąt pięć lat temu
urodziła się Kobieta-Łotwa

kobieta-Łotwa urodziła się 3 lipca 1955 r. Pracowała jako dziennikarka,
tłumaczka, korektorka, badała folklor. należała do frontu narodowego Łotwy,
była deputowaną w Radzie najwyższej Republiki Łotewskiej, przewodniczyła
komisji do spraw praw człowieka, gdzie broniła istotnych spraw mniejszość
narodowych, w tym także Polaków. 

w 1990 r. wraz z pozostałymi deputowanymi frontu narodowego Ita
kozakiewicz opowiedziała się za niezależnością kraju od zSRR. od czasu
odnowienia związku Polaków na Łotwie była prezesem organizacji. Przyczyniła
się do przyjazdu pierwszych nauczycieli z Polski oraz podpisania w 1989 r.
umowy o współpracy między łotewskim i polskim Ministerstwem Edukacji. była
też wiceprezesem Łotewskiej asocjacji Towarzystw Mniejszości narodowych, a
po śmierci została patronką organizacji. Ita Maria kozakiewicz jest również
patronką Polskiej Szkoły Średniej w Rydze.

Przy grobie działaczki zebrali się przedstawiciele Ryskiego oddziału
związku Polaków na Łotwie, przedstawiciele ambasady RP w Rydze na czele z
konsulem Panią Małgorzatą hejduk-gromek oraz inne osoby, które pragnęły
uczcić pamięć Ity kozakiewicz. w uroczystości wzięli udział m.in. Ryszard
Stankiewicz, prezes związku Polaków na Łotwie oraz Rafi haradžanjans, prezes
Stowarzyszenia Łotewskich narodowych Towarzystw kulturalnych im. Ity
kozakiewicz. Pamięć wybitnej Polki uczczono kwiatami i przemówieniami.

jesienią, 28 października, będziemy obchodzić 30. rocznicę śmierci Ity
kozakiewicz, która 1990 r. tragicznie zginęła w Morzu Tyrreńskim podczas
wyjazdu na konferencję polonijną „kraj – Emigracja”.

W Krasławiu w dniach 2–5 lipca
obchodzono święto św. Donata – 
patrona Krasławia, który jednoczy 
nie tylko mieszkańców miasteczka, 
ale również wiernych z oddalonych 
parafii oraz pielgrzymów. 
Uroczystości jak co roku 
zorganizował niestrudzony 
ksiądz Edward Woroniecki.

Przez cztery dni odbywały się msze
święte w trzech językach, adoracje
najświętszego Sakramentu, procesje
eucharystyczne, litanie do wszystkich
Świętych, lecz kulminacja tradycyjnych
obchodów dnia patrona parafii nastąpiła w
niedzielę 5 lipca. w ramach obchodów w
kościele pw. św. ludwika odbyła się
uroczysta msza święta celebrowana przez
biskupa diecezji Rezekneńsko-aglońskiej
jānisa bulisa, połączona z uroczystą procesją
wokół kościoła.

gośćmi honorowymi obchodów jednego
z najważniejszych świąt w mieście byli
konsul ambasady RP w Rydze Małgorzata
hejduk-gromek, przedstawiciel Ministerstwa
Spraw zagranicznych alberts Sarkanis oraz
prezes zPŁ Ryszard Stankiewicz.

Święto patrona w Krasławiu
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Na Łotwę dotarł 
Rajd Wołyński

goście z kazimierza dolnego gościli w dyneburgu
przez dwa dni. Pierwszego zwiedzili dom Polski i spotkali
się z prezesem Ryszardem Stankiewiczem, który
opowiedział o historii i obecnej sytuacji Polaków na
Łotwie. Rajdowcy obejrzeli wystawę w galerii domu
Polskiego, zajrzeli na Salę herbową oraz obejrzeli filmiki o
działalności Centrum kultury Polskiej. drugiego dnia
żelazna kawalkada ulicą warszawską udała się do krzyża
na Słobódce oraz na Cmentarz katolicki w Ławkiesach.

Łotewskich Polaków co roku odwiedzają rodacy, którzy 
udają się na rajdy motocyklowe poza granice kraju. 

Z powodu pandemii nie dojechał Rajd Katyński, 
lecz 6 lipca zawitał z kolei Rajd Wołyński w składzie 

25 motocyklistów z komandorem Henrykiem Kozakiem na czele.

w Rajdzie udział biorą
uczestnicy z całego kraju.
wszystkich łączy miłość do Polski i
jej historii, w czasie rajdu
odkrywają jej inne oblicze. Rajd to
wspaniały sposób kultywowania
pamięci historycznej. Motocykliści
łącznie pokonali około półtora
tysiąca kilometrów.

TVP kręci programy w Łatgalii

Kolejny „Bon Pierwszaka” na Łotwie
Pierwszego września we 
wszystkich szkolnych placówkach 
edukacyjnych na Łotwie odbyło 
się wręczanie „Bonu Pierwszaka”. 
Projekt realizowany przez 
Fundację „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” od 2016 r. co roku 
nabiera tempa i zyskuje coraz 
większy zasięg. 

w ramach działania uczniom,
rozpoczynającym naukę w polskich
szkołach, przekazywane są stypendia i
wyprawki szkolne.

Środki na ten wyjątkowo ważny
dla polskiej społeczności cel w 2016 r.
przekazało Ministerstwo Spraw
zagranicznych, a od 2017 r. czyni to
kancelaria Senatu RP. Przez dwa
pierwsze lata pomoc objęła wyłącznie
polskie szkoły na litwie, następnie
wsparcia w ramach projektu „bon
Pierwszaka” udzielono także dzieciom
z litwy, Łotwy, białorusi, ukrainy i
Czech. w roku 2020 roku „bon
Pierwszaka” został sfinansowany za
pośrednictwem fundacji „Pomoc
Polakom na wschodzie” przez

kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
Tym razem wsparcie w postaci
wyprawek szkolnych z kompleksowym
wyposażeniem oraz jednorazowych
stypendiów finansowych w wysokości
400 złotych otrzymają mali Polacy z
Czech, litwy, Łotwy i ukrainy. na
Łotwie wsparcie w ramach akcji „bon
Pierwszaka” objęło 4 szkoły. Polskie
dzieci po raz kolejny ucieszyły się z
plecaków z wyprawkami szkolnymi,
które dla wielu rodzin są również
znacznym odciążeniem budżetu
rodzinnego.

W lipcu gościła na Łotwie, a dokładnie w Łatgalii 
ekipa filmowców z Telewizji Polskiej z Lublina. 
W wyniku tego pobytu mają powstać reportaże 
historyczne pt. „Kresowe grody i rody”.

grupa filmowców pracuje dla TVP wilno. Realizują
programy historyczne o kresach północno-
wschodnich, pokazując miejsca związane z Polakami i
polskością. na Łotwie dziennikarze badali historię
Platerów i Tyzenhausów. filmowcy 7 lipca udali się do
krasławia, liksny i jałówki – miejsc związanych z
rodami Platerów i Tyzenhausów. Towarzyszyła im w
filmowaniu również konsul ambasady RP w Rydze
Małgorzata hejduk-gromek.

liksna – to miejsce szczególne, związane z
bohaterką powstania listopadowego Emilią Plater, bo
właśnie tutaj dorastała. w lokalnym muzeum nadal
zachowały się nieliczne eksponaty z Pałacu Platerów.
w Eglaine czyli jałówce, gdzie niegdyś stał przepiękny
pałac Tyzenhasów, zniszczony w czasie I wojny
światowej, ciekawe opowieści o tych terenach snuł
Miervaldis brodovs – fascynat krajoznawca. Są tutaj
także  inne miejsca związane z rodem Tyzenhausów:
muzeum, gdzie się zachowały nieliczne fragmenty
byłej świetności pałacu oraz słup graniczny, który
dzielił granice terenów posiadłości zyberków-
Platerów i Tyzenhausów.

każdy odcinek przygotowywanego przez lubelską
ekipę programu trwa około 15 minut i pokazuje
dawno zapomniane historie, o których Polacy powinni
pamiętać.



W dniach 17–24 lipca Małopolska 
Organizacja Turystyczna 
prezentowała ofertę turystyczną 
swojego regionu mieszkańcom 
i turystom, odwiedzającym 
wybrane miasta i kurorty 
turystyczne Litwy i Łotwy. 
W ramach ośmiodniowej kampanii 
wizerunkowo-promocyjnej w dniu
23 lipca ekipa stacjonowała 
w Rydze, w niedalekiej odległości 
od Pomnika Wolności, 
a następnego dnia w Dyneburgu, 
przy głównym deptaku miasta, 
na skrzyżowaniu 
ulicy Rīgas z ulicą Viestura.

oprócz Rygi oraz dyneburga
pracownicy Małopolskiej organizacji
Turystycznej zawitali także do Trok,
wilna, kowna, nidy. obecność w kilku
miastach w tak krótkim czasie była
możliwa przy wykorzystaniu
mobilnego punktu informacji
turystycznej, znanego w lokalnym
środowisku turystycznym jako camper
małopolski jest on już od kilku lat
wizytówką turystyczną województwa
małopolskiego.

Pracownicy MoT odpowiadali na
pytanie, co można zwiedzić w
krakowie i Małopolsce. a informacji
jest naprawdę sporo, bowiem region

należy do jednego z najchętniej
odwiedzanych w Polsce, zarówno
przez turystów krajowych jak i
zagranicznych.  aż czternaście
obiektów  i miejscowości wpisanych
na listę światowego dziedzictwa
unESCo zlokalizowanych jest właśnie
w Małopolsce, co stanowi niemal
połowę wszystkich obiektów tego
rodzaju w Polsce.

w trakcie akcji promocyjnej
udzielano informacji o atrakcjach
turystycznych i możliwościach
wypoczynku w krakowie i Małopolsce,
rozdawano bezpłatne informatory 
i katalogi promocyjne o regionie 
oraz wręczano drobne upominki, 
jak choćby małopolskie czerwone
korale – turystyczny symbol 
regionu.  
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Małopolska z wizytą na Łotwie

Nowa tablica upamiętniająca
Gimnazjum Polskie w Rēzekne

uroczystość odbyła się 31 lipca i zaczęła się od
„kujawiaka” w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej 
im. jānisa Ivanovsa. Prowadząca uroczystość – prezes
Rezeknieńskiego oddziału zPŁ Pani bernadeta geikina-
Tołstowa przywitała zgromadzonych w historycznym
miejscu mieszkańców miasta oraz gości i w trakcie imprezy
przedstawiła historyczne dzieje szkoły, która powstała w
1919 r. dzięki staraniom prezesa ówczesnego związku
Polaków Pani Stanisławy dowgiałło. następnie w 1921 r.
utworzono szkołę średnią, którą w 1923 r. przekształcono
w gimnazjum. do rozwoju szkoły przyczynili się antoni
Tałat-kiełpsz oraz olga Tałat-kiełpsz. w 1941 r. gimnazjum
polskie zamknięto. Polską Szkołą Początkową w Rēzekne
otwarto po ponad 50 latach – po odzyskaniu
niepodległości Łotwy w 1993 r.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili kierownik

wydziału polityczno-ekonomicznego ambasady RP w
Rydze Pan grzegorz opaliński oraz przewodniczący Rady
Miasta Rēzekne Pan aleksander bartaszewicz. głos zabrały
także wieloletnia dyrektor Państwowego gimnazjum
Polskiego w Rēzekne walentyna Szydłowska, oraz nowa
dyrektor - olga burowa. Panie dokonały także odsłonięcia
tablicy, którą poświęcił jego Ekscelencja ksiądz biskup
diecezji Rezeknieńsko-agłońskiej jānis bulis. uroczystość,
wspaniałym wykonaniem pieśni gaude Mater Polonia,
zakończył chór “jutrzenka”.

w 2001 roku na fasadzie Szkoły Muzycznej im. jānisa
Ivanovsa w Rēzekne został umieszczony kamień,
upamiętniający historyczne miejsce gimnazjum polskiego,
lecz został on zdemontowany w ramach rekonstrukcji
szkoły w latach 2014–2015 i obecnie znajduje się w
Muzeum gimnazjum Polskiego w Rēzekne. 

W ramach obchodów 735. urodzin miasta w Rēzekne odbyło się wiele imprez. 
Bardzo ważnym wydarzeniem dla Polaków było odsłonięcie tablicy, upamiętniającej gimnazjum 
polskie, które działało w obecnym gmachu Szkoły Muzycznej im. Jānisa Ivanovsa w latach 1921–1941.
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– Pani olgo, z pewnością dla wielu
czytelników PnŁ jest Pani enigmą. Proszę
opowiedzieć, skąd Pani pochodzi?

– dorastałam w niewielkim
miasteczku, które nazywa się Malta.
ukończyłam tam szkołę. Moi rodzice nadal
mieszkają w Malcie. Mama prowadzi klub
Polskiej książki. Tata przez całe życie był
agronomem. większość mojego
dzieciństwa spędziłam z dziadkiem
józefem i babcią janiną. byli Polakami.
Mówiliśmy po polsku. Polski jest moim
językiem ojczystym. Mamy rodzinę w
Polsce, staramy się odwiedzać ją w miarę
możliwości. z mężem olegiem mamy
wspaniałą córkę walerię. walercia ma już
24 lata. ukończyła Państwowe gimnazjum
Polskie w Rēzekne, a w tym roku – studia
magisterskie w Rydze i jest
dyplomowanym analitykiem finansowym.

– Jak to się stało, że została Pani
nauczycielką?

– na trzecim roku studiów na
uniwersytecie daugavpilskim miałam
praktyki w rodzimej szkole i polubiłam
pracę z młodzieżą. zrozumiałam po

W Rēzekne działa 
największa polska placówka
edukacyjna na Łotwie – 
Państwowe 
Gimnazjum Polskie. 
W roku szkolnym 2020/2021 do
gimnazjum uczęszcza 
639 uczniów, 
w tym 49 na poziomie
przedszkolnym. 
Przez wiele lat placówką
kierowała zasłużona działaczka
oświaty Walentyna Szydłowska, 
lecz od marca Państwowe
Gimnazjum Polskie w Rēzekne
ma nową dyrektorkę. 
Na rozmowę 
z Olgą Burową 
zaprasza Krystyna Kunicka.

OLGA BUROWA:
WSPANIALE JEST BYĆ NAUCZYCIELEM

Państwowe Gimnazjum Polskie 
w Rēzekne działa od 1993 roku
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praktykach, że chcę pracować z młodzieżą.
zaraz po studiach podjęłam pracę w
szkole i już od 22 lat pracuję jako
nauczycielka języków obcych. uczę języka
angielskiego i niemieckiego. uwielbiam
swoją pracę. kiedy moja córka była w
wieku szkolnym, zastanawialiśmy się nad
wyborem szkoły. jestem Polką i chciałam,
żeby moja córka również miała lepszy
kontakt z polskością. wybraliśmy
Państwowe gimnazjum Polskie w
Rēzekne, w którym córka uczyła się przez
12 lat. jednocześnie podjęłam pracę w
gimnazjum jako nauczycielka języka
angielskiego. Przez jakiś czas próbowałam
pogodzić posady w Malcie i Rēzekne, lecz
było to bardzo trudne. Po jakimś czasie
zaistniała możliwość uczenia również
języka niemieckiego tutaj w gimnazjum.
Skorzystałam z tej okazji i zrezygnowałam
z pracy w innych szkołach. już prawie 20
lat pracuję tutaj, ale ten czas minął bardzo
szybko.

– Co Pani najbardziej lubi w pracy
nauczyciela?

– najbardziej w pracy nauczyciela
lubię ciągły kontakt z dziećmi. lubię
widzieć efekty swojej pracy i nieustanne
zmiany. Mój zawód jest wspaniały. zawsze
będę uczyć młodzież, bo to lubię.
uwielbiam cieszyć się z uczniami z ich
sukcesów. Szkoła to miejsce, w którym
mamy kontakt z całym światem. jeżeli
współpracujemy, wsłuchujemy się, to

interakcja ucznia z nauczycielem
wzbogaca obie strony. jestem niezmiernie
dumna z naszych absolwentów.

– Jak minęły pierwsze miesiące na
stanowisku dyrektora?

– Muszę przyznać, że początki były
bardzo trudne i pracowite. zostałam
powołana na stanowisko 23 marca, a jak
wiadomo właśnie w marcu, w związku z
sytuacją epidemiologiczną, musieliśmy w
bardzo szybkim tempie zorganizować
zdalne nauczanie. udało się to zrobić
dzięki współpracy wszystkich nauczycieli i
wicedyrektorów. w marcu też dużo czasu
poświęciłam na lepsze poznanie
nauczycieli oraz zespołów nauczycielskich,
uczących różnych przedmiotów. odbyliśmy
też pierwsze zdalne rady pedagogiczne i
spotkania indywidualne z nauczycielami.
Chciałam jak najlepiej zaplanować nasze
działania do końca roku szkolnego. nowy
dyrektor musi się wiele nauczyć,
skorzystać także z doświadczenia innych.
w związku ze zmianę stanowiska, więcej
czasu musiałam poświęcić na kierowanie,
a mniej na nauczanie. kierownik zespołu
musi być świadomy swoich kompetencji,
wyborów oraz brać odpowiedzialność za
swoje decyzje.

– Jakie są główne wyzwania dyrektora
Gimnazjum Polskiego w Rēzekne?

– zarządzanie szkołą staje się
zadaniem coraz bardziej złożonym i

wymagającym. z perspektywy dyrektora
wiele trudności i wyzwań wiąże się z
relacjami szkoły ze środowiskiem
zewnętrznym, przede wszystkim z innymi
instytucjami, z systemem oświaty,
rodzicami. kwestią trudną jest dobór
kadry, zarządzanie zespołem pedagogów.
na co dzień muszę wykazać się
znajomością przepisów związanych m.in. z
kodeksem pracy, umiejętnością radzenia
sobie w wielu dziedzinach takich jak
zarządzanie infrastrukturą.

– Gimnazjum Polskie w Rēzekne ma
bardzo wysoki poziom nauczania i dobre
wyniki w nauce. Co składa się na ten sukces?

– gimnazjum Polskie w Rēzekne
naprawdę ma wysoki poziom nauczania –
uczniowie mają bardzo dobre wyniki w
nauce. Myślę, że jest wiele ważnych
czynników. jednym z nich jest autorytet
nauczyciela. Pozwala zbudować solidną
relację nauczyciel-uczeń, ułatwia
stworzenie sprzyjającej uczeniu się
atmosfery, która satysfakcjonuje zarówno
ucznia jak i nauczyciela. uważam, że
najważniejsze cechy, które powinien
posiadać nauczyciel to poczucie
sprawiedliwości, otwartość na ucznia,
konkretne wymagania wobec ucznia i
wobec siebie, poczucie humoru oraz
zaangażowanie. Państwowe gimnazjum
Polskie w Rēzekne, dzięki korzystaniu z
nowoczesnych technologii
informatycznych oraz bogatej ofercie

języków obcych, daje uczniom możliwość
zdobywania, praktycznego zastosowania i
krytycznej oceny wiedzy, umiejętności i
kompetencji niezbędnych w XXI wieku.
zapewnia także kreatywne i profesjonalne
działania w zakresie wychowania
obywatelskiego i zachowania tożsamości
narodowej.

– została Pani dyrektorką placówki w
trudnym i niezwykłym okresie, jak według
Pani przebiegał proces zdalnego nauczania?

– faktycznie, zostałam dyrektorką
placówki w niezwykłym okresie. jako
dyrektor, kieruję pracą szkoły, wyznaczam
także zadania nauczycielom i nadzoruję
ich pracę, dlatego na początku, kiedy
zaczęliśmy realizować nauczanie zdalne,
moim zadaniem było dobrze
skoordynować i zaplanować wszystkie
działania. Podstawą jest dobra
współpraca z nauczycielami. zaczęły
odbywać się lekcje online. nauczanie
zdalne powinno być udziałem
nauczyciela i uczniów. wszystko
odbywało się drogą elektroniczną np.
prace domowe uczniowie wysyłali na
maila. Problemem, który pojawił się od
razu, był brak możliwości skorzystania z
internetu w przypadku niektórych
uczniów. w takiej sytuacji często
następował kontakt telefoniczny z
nauczycielem. nauczanie zdalne, jest
całkiem inną formą nauczania i musimy
tutaj uwzględnić możliwości techniczne
naszych uczniów. należy pamiętać o
zasadzie dostępności edukacji dla
wszystkich dzieci. uczniowie uczyli się w
domu i uważam, że bardzo dobrze
poradzili sobie z nauką.

– we wrześniu dzieci wróciły do szkoły.
Czym różni się tok nauczania w stosunku do
ubiegłego roku?

– Postanowiono zrezygnować z
nauczania zdalnego i dzieci mogły wrócić
do szkoły, do nauczania tradycyjnego.
Chociaż ten rok szkolny będzie się różnił
od poprzednich. dzieci usłyszały pierwszy
dzwonek jak zwykle pierwszego września,
lecz pojawiło się wiele pytań, jak będzie
przebiegać nauka. oczywiście powinniśmy
pamiętać o obowiązujących zasadach np.
dotyczących higieny czy przebywania na
terenie szkoły osób trzecich. Ciągle jest
możliwość, że będziemy zmuszeni
powrócić do nauczania zdalnego, ale to
zależy od liczby nowych zachorowań. w
każdym razie, jesteśmy na to
przygotowani.

– Jakie są najważniejsze plany lub
projekty na ten rok szkolny?

– jednym z największych projektów jest
rozbudowanie stołówki szkolnej. Powstanie
nowa jadalnia, sala multimedialna i sala
dla klasy straży granicznej. To zadanie jest
współfinansowane przez Ministerstwo
Spraw zagranicznych RP w konkursie
„współpraca z Polonią i Polakami za
granicą 2020 – Infrastruktura polonijna”.
dziękujemy za wielkie wsparcie fundacji
„Pomoc Polakom na wschodzie”.
zawdzięczamy im wiele udanych
przedsięwzięć. dużo pomaga także
ambasada RP w Rydze i samorząd lokalny.
w szkole realizujemy projekty unijne np.
Erasmus czy E-twinning. w przyszłości
nasze gimnazjum stanie się placówką
bardzo nowoczesną, z aktywnymi i
zmotywowanymi uczniami. Chciałabym,
żebyśmy napotykali jak najmniej trudności
i byśmy mogli owocnie pracować. Żeby
każda osoba była zaangażowana na rzecz
wspólnego dobra.

– ostatnio podjęła Pani kolejne studia,
jakie?

– w 2019 r. podjęłam studia
magisterskie z zakresu zarządzania na
akademii Technologicznej w Rēzekne.
Ciągle dokształcam się. biorę udział w
konferencjach z dziedzin pedagogiki i
metodyki nauczania. lubię się uczyć, lubię
przyswajać nowe umiejętności i
informacje.

– Jak Pani dyrektor spędza czas poza
szkołą, jak wypoczywa czy ma jakieś hobby?

– w wolnym czasie jestem z rodziną.
uwielbiam czytać. w różnych językach.
kiedy czytam dzieła w oryginale, to nie
tylko nie zapominam języka lecz również
wzbogacam się.

– Jakie święto, czy jakie tradycje polskie,
lubi Pani najbardziej? Czy są nadal
kultywowane w rodzinie?

– Polskie tradycje w naszej rodzinie są
wiernie kultywowane. bardzo lubię święta
bożego narodzenia, które zawsze
spędzamy w rodzinnym gronie. zawsze
przed świętami robimy porządki. Strojenie
choinki w ostatnich latach przypada nam z
córką. zawsze jest bardzo kolorowa.
zgodnie z lokalną tradycją na stole zawsze
jest dwanaście potraw. Siadamy do stołu
wraz z pierwszą gwiazdką. nie może
zabraknąć na stole opłatka, pod obrusem
sianka. wieczerza wigilijna jest tradycją
rodzinną. lubię te święta, ponieważ ludzie
stają się dla siebie bardziej serdeczni.
Podoba mi się także sobota przed
wielkanocą, kiedy robimy pisanki i zawsze
pomaga mi moja córka. jajka układamy
obok baranka wielkanocnego i święconki,
następnie wszyscy razem idziemy do
kościoła, żeby je poświęcić. Są to
wspaniałe przeżycia!

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Krystyna KuniCKa

Moim mottem mogłyby być słowa Alberta Einsteina – 
«Ucz się z dnia wczorajszego, żyj dniem dzisiejszym,
pokładaj nadzieję w tym, co jutro i nigdy nie
przestawaj zadawać pytań». 
Uważam, że tak właśnie powinniśmy czynić.

12

Zawsze będę uczyć młodzież,
bo to lubię. Uwielbiam
cieszyć się z uczniami 
z ich sukcesów. Szkoła to
miejsce, w którym mamy
kontakt z całym światem. 
Jeżeli współpracujemy,
wsłuchujemy się, 
to interakcja ucznia 
z nauczycielem wzbogaca
obie strony. Jestem
niezmiernie dumna 
z naszych absolwentów.
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Święto Wojska Polskiego co roku jest 
wspaniałą okazją do odwiedzenia miejsc pamięci
polskich żołnierzy oraz przypomnienia 
sobie ważnych dat w historii Polski. 

W dniu 15 sierpnia delegacja żołnierzy VII zmiany PKW Łotwa na 
czele z dowódcą majorem Maciejem Sulewskim wzięła udział w 
uroczystościach, upamiętniających polskich żołnierzy poległych w 
walkach na terytorium Republiki Łotewskiej w 1920 r. Hołd 
poległym żołnierzom złożyli także Konsul RP na Łotwie Pani 
Małgorzata Hejduk-Gromek, z-ca Attaché Obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej na Łotwie ppłk Sławomir Kłosowski, Prezes Związku 
Polaków na Łotwie Pan Ryszard Stankiewicz, dyrektor Gimnazjum 
Polskiego im Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu Pani Halina 
Smulko, dyrektor polskiego przedszkola w Dyneburgu Pani Anżela 
Dubowska, dyrektor Centrum Kultury Polskiej Żanna Stankiewicz 
oraz Polacy z Dyneburga.

Pani konsul zaznaczyła, że 15 sierpnia jest jedną z
najważniejszych dat w historii Polski i Europy. bitwa warszawska
była 18 pod względem znaczenia bitwą, decydująca o losach Europy.
Przebieg tej bitwy na kilkadziesiąt lat wyznaczył granice Europy.
wiktoria polskich oddziałów pod warszawą, którą zawdzięczamy
geniuszowi polskiego dowództwa naczelnego, polskich szyfrantów,
ogromnemu bohaterstwu polskich żołnierzy, wielkiej mobilizacji
narodu polskiego uchroniła Europę przed najazdem armii Czerwonej.
udało się na kilkadziesiąt lat zachować w Europie pokój.

Ppłk Sławomir kłosowski podkreślił, że 100 lat temu
przeprowadzona bitwa była bardzo trudna – określamy ją przecież
mianem Cudu nad wisłą. z praktycznego punktu widzenia nie była do
wygrania. heroizm żołnierza polskiego, oddanie dla idei
niepodległości Polski spowodowało, że przeciwstawili się najeźdźcy.
niezłomny duch żołnierzy został upamiętniony ustanowieniem w tym
dniu Święta wojska Polskiego.

delegacja złożyła wieńce u podnóża krzyża na Słobódce w
dyneburgu, przy pomniku legionistów Polskich w wyszkach, przy
grobie nieznanego Żołnierza na Cmentarzu katolickim w dyneburgu
oraz na Polskiej kwaterze wojennej w Ławkiesach.

Pamiętamy
naszych 
bohaterów

kalEjdoSkoP
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W ostatni dzień lata, 
31 sierpnia, 

w Domu Polskim 
w Daugavpils 

odbyła się nietradycyjna
impreza na pożegnanie 
lata pt. „Rozśpiewane

podwórko”. 

Młodzież z Daugavpils i Jēkabpils 
pożegnała lato, tańcząc, śpiewając 
i bawiąc się w podwórku 
Domu Polskiego. Ten projekt 
młodzieżowy odbył się w ramach 
opóźnionych przez sytuację 
epidemiologiczną obchodów Święta 
ulicy Warszawskiej.

Podwórko zostało podzielone na 3
strefy: muzyczną, rozrywkową i
cateringową. Młodzi ludzie mogli
posłuchać ulubionych piosenek,
zaśpiewać karaoke, zagrać w jengę,
domino, uno i inne gry, a za wygraną
przysługiwały zabawne upominki np.
bańki mydlane lub dmuchane koła do
pływania. Młodzi ludzie uczestniczyli w
tanecznym pojedynku, śpiewali ulubione
piosenki w karaoke i zorganizowali
konkurs na Instagramie.

dom Polski tego dnia odwiedziła
również konsul RP na Łotwie Małgorzata
hejduk-gromek. Przypomniała młodzieży
o tym, że w tym roku 31 sierpnia jest 40.
rocznica podpisania Porozumień
Sierpniowych i narodzin niezależnego
Samorządnego związku zawodowego
„Solidarność”. konsul złożyła życzenia z
okazji rozpoczynającego się roku
szkolnego i bawiła się z młodzieżą. wśród
gości byli również przedstawicielka
fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie”
Pani Małgorzata aleksandrowicz oraz
ksiądz Robert Maciejewskiego z kościoła
pw. wniebowzięcia najświętszej Marii
Panny na nowym Planie.

Dyneburska Majówka 
w Sierpniu

Inauguracja 
sezonu twórczego 
na Warszawskiej

Popołudniem 4 września w Domu Polskim skupili się
działacze „Promienia” i goście, by wspólnie świętować
rozpoczęcie  kolejnego sezonu twórczego.

zabawą kierowała reżyser teatralny Milena Sawkina. w
trakcie imprezy wystąpił chór „Promień” pod batutą aliny
Łapińskiej, który zaśpiewał tradycyjne polskie utwory ludowe.
nie mogło zabraknąć także młodzieżowego zespołu wokalnego
„barwy daugawy” pod kierownictwem Stanisława jakowenko.
Tym razem artyści przenieśli widzów w atmosferę lat 30-tych.

wśród uczestników byli polscy nauczyciele, którzy pracują w
gimnazjum Polskim im. józefa Piłsudskiego w dyneburgu i
wrócili na Łotwę po długiej kwarantannie. wśród uczestników
imprezy duże uznanie zyskał ks. Robert Maciejewski, który
zaśpiewał znane polskie piosenki.
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Agłona jest centralnym miejscem kultu Maryjnego na
Łotwie, a bazylika agłońska jest jednym z najbardziej
okazałych zabytków architektury i sztuki sakralnej w kraju.
Co roku skupia dziesiątki tysięcy wiernych, lecz w tym roku
ograniczenia, związane z pandemią pozwoliły na udział
zaledwie kilku tysięcy osób.

Polska Msza Święta odbyła się w na niedzielę, 16
sierpnia i przybyli na nią Polacy z różnych zakątków Łotwy:
jelgavy, ludzy, Malty, Rēzekne oraz daugavpils. Mszę
celebrował ksiądz Robert Maciejewski, który nie ukrywał
swego wzruszenia z okazji możliwości wspólnej modlitwy
przy głównym ołtarzu kościoła z łotewskimi Polakami.

Swoją obecnością uroczystość zaszczyciła ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze Pani Monika Michaliszyn,
która wygłosiła przemówienie okolicznościowe na temat
100-lecia bitwy warszawskiej i związanym z tym
historycznym wydarzeniem Świętem wojska Polskiego.

Święto
Wniebowzięcia 
w Agłonie

Dzieci «W Akademii Pana Kleksa»
W sierpniu przez dwa tygodnie w

Państwowym Gimnazjum Polskim im.
Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu
odbywały się letnie półkolonie
językowe dla dzieci. W spotkaniach
udział wzięło ponad 40 uczniów klas
początkowych placówki.

„w akademii Pana kleksa” małymi
Polakami opiekowały się nauczycielki
Irena apeine, lucia babul, Maria
Meżareupe oraz lidia Łapkowska.
Cztery dziesięcioosobowe grupy
pracowały codziennie od 9:00 do
16:00. zajęcia odbywały się z
wykorzystaniem najnowszych
technologii, a uczniowie nabyli nowe i
poszerzyli posiadane już kompetencje
językowe. kadra zadbała także o
rozwijające zajęcia muzyczne,
teatralne i sportowe. zorganizowano
kilka wycieczek do miejsc historycznie
związanych z polskością m.in.
rodzinnego domu Emilii Plater,
Centrum kultury Polskiej, pomnika
króla Stefana batorego.

Przedsięwzięcie współfinansowane
było przez kancelarię Prezesa Rady
Ministrów w ramach sprawowania
opieki nad Polonią i Polakami za
granicą w 2020 r. oraz  Podlaski
oddział Stowarzyszenia „wspólnota
Polska”.

Polacy śpiewają tango

jeden z tegorocznych koncertów
odbył się 20 sierpnia na skwerze im.
andrejsa Pumpursa w samym
centrum miasta. widzowie mogli

delektować się występem wielu
muzyków i piosenkarzy, w tym
zespołu wokalnego „barwy daugawy”
z Centrum kultury Polskiej, który
przygotował program pod tytułem
„Same tango”. Swoje możliwości
wokalne mieszkańcom i gościom
miasta demonstrowali angelina
Malcewa, alina Łapińska, Milena
Sawkina oraz Stanisław jakowenko,
który od kilku lat z wielkim

powodzeniem kieruje zespołem.
w ten sierpniowy wieczór młodzi

polscy wykonawcy swoim jaskrawym
występem podbili serca słuchaczy.
koncert miał także oprawę taneczną
– prawdziwe tango tańczyli artyści
pod opieką dmitrijsa arestovsa.
zabrzmiały utwory oskarsa Stroksa,
Marisa Vētry, Marģersa zariņša, luiza
bonfa, Sidneya becheta oraz innych
tytanów tanga.

Już od kilku lat w Dyneburgu realizowany jest projektu „Muzyczny
sierpień”. Koniec lata w Daugavpils upływa pod znakiem muzyki i tańców.
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Już prawie od ćwierć wieku co roku, w drugą 
sobotę września odbywa się jedno z największych 
wydarzeń kulturalnych organizowanych przez 
Związek Polaków na Łotwie – 
Festiwal Kultury Polskiej w Posiniu. 
W tegorocznej imprezie wzięły udział zespoły 
wokalne i muzyczne z Rzeżycy, Lucynia, Dyneburga, 
Mitawy, Jakubowa, Rygi i Lipawy.

XXIV edycja festiwalu była dla Polaków,
mieszkających na Łotwie, nie tylko okazją do kolejnego
spotkania z rodzimą kulturą, ale i uczczenia ważnych dla
historii Polski i Łotwy rocznic – 100-lecia kampanii
Łatgalskiej oraz 100-lecia urodzin papieża Polaka jana
Pawła II.

Tradycyjnie festiwal rozpoczęła msza święta w
zabytkowym kościele pw. św. dominika celebrowana w
języku polskim przez biskupa diecezji agłońsko-
Rezeknieńskiej jānisa bulisa wraz z miejscowymi
księżmi oraz księdzem Robertem Maciejewskim z
dyneburga. uczestnicy festiwalu wysłuchali kazania i
modlili się, dziękując za możliwość kolejnego spotkania
w Posiniu. Podczas nabożeństwa przedsmak swoich
możliwości wokalnych pokazały chóry festiwalowe.
niejednego słuchacza wzruszył śpiew chóru „jutrzenka”
z Rzeżycy oraz zespołu „Stokrotki” z Mitawy.

następnie uczestnicy przenieśli się do gościnnego
lucyna, gdzie już po raz czwarty władze miejskie
udostępniły polskiej społeczności salę miejskiego
Centrum kultury. otwarcia festiwalu dokonał prezes
związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz. głos
zabrała ambasador RP w Rydze Pani Monika
Michaliszyn. w imieniu mera lucyna - Edgara Meksza -
uczestników przywitała wicemer lucyna Pani Eugenia
kuszcza. wręczyła dyplomy uznania prezesowi zPŁ
Ryszardowi Stankiewiczowi, prezesowi Rezeknieńskiego
oddziału zPŁ bernadecie geikinej-Tołstowej oraz
przewodniczącej lokalnych Polaków lucyńskich jolancie
Strogonowej.

uczestnikami festiwalu były zespóły „Rūta” z Rzeżycy,
„Czerwone korale” z lucyna, „zgoda” jakubowa,
„bursztynki” lipawy, chór „Promień” z dyneburga, zespół
wokalny klubu kultury Polskiej „Polonez” z Rygi i chór
„jutrzenka” z Rzeżycy. głównym i specjalnym gościem
festiwalu był zespół Tańca i Pieśni „kukułeczka” z
dyneburga, który zaprezentował wiązanki tańców
śląskich, lubelskich oraz przeworskich. na zakończenie
wszystkim artystom za świetnie przygotowane występy
podziękował prezes Ryszard Stankiewicz.

XXIV Festiwal Kultury Polskiej w Posiniu
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Dziesiątego września br. w galerii 
Centrum Kultury Polskiej została 
otwarta bardzo niecodzienna 
wystawa pt. „Witam w mojej bajce”. 
Jej autorką jest Angelina Malceva, 
absolwentka Państwowego 
Gimnazjum Polskiego 
im. Józefa Piłsudskiego 
w Daugavpils, studentka 
Uniwersytetu Daugavpilskiego. 
Młoda artystka zaprezentowała 
na wystawie olbrzymie kolorowe 
kwiaty z bibuły i krepy. Można było 
podziwiać gigantyczne maki, 
słoneczniki, róże i astry.

angelina Malceva urodziła się w
1999 r. w daugavpils i poznała sztukę
tworzenia olbrzymich kwiatów z
bibuły w Centrum dzieci i Młodzieży
„jaunība”, do którego uczęszczała
przez prawie siedem lat. właśnie tam
jej zamiłowanie do kwiatów zyskało
nowy wyraz. Inspiracją prac angeliny
jest przede wszystkim przyroda.
natomiast nowa wystawa artystki nie
ma związku z życiem codziennym, to
jest bajkowy świat, gdzie wszystko
może się zdarzyć, gdzie się spełniają
marzenia, gdzie kwiaty mogą

wyrosnąć do niewiarygodnych
rozmiarów.

we współczesnym świecie
tradycyjne bibułkarstwo zanika.
jednak na przełomie XIX i XX wieku ta
technika była bardzo popularna w
Polsce, zwłaszcza w bieszczadach i
Tatrach, gdzie panowały długie,
mroźne zimy. gospodynie wycinały z
bibuły górskie kwiaty i ozdabiały nimi
domy. Świat na nowo rozkwitał.
kwiaty z bibuły służyły również jako

ozdoby weselne – wykonywano z nich
bukiety dla panny młodej,
przystrajano ubiory weselne i wianki.

Pierwsza wystawa sezonu
twórczego według dyrektorki Centrum
kultury Polskiej Żanny Stankiewicz
celowo nawiązuje do lata, które tak
bardzo pragniemy zachować w
naszych sercach, kiedy zaczyna się
szara i zimna jesień. zebranych na
otwarciu wystawy widzów artystka
zaskoczyła również pięknym śpiewem.

Szkółka została utworzona z inicjatywy
katarzyny gracholskiej-krjukowskiej i obecnie
uczęszczają do niej 24 osoby. Przed pandemią
dzieci było dwa razy więcej. Młodzież bierze
czynny udział w konkursach recytatorskich,
muzycznych, plastycznych zarówno na Łotwie
jak i w Polsce. wspólnie uczą się i
wypoczywają.

uroczystość swoją obecnością zaszczycili
m.in. ambasador RP w Rydze Pani Monika
Michaliszyn, konsul RP w Rydze Pani
Małgorzata hejduk-gromek, Prezes związku
Polaków na Łotwie Pan Ryszard Stankiewicz,
dyrektor polskiego gimnazjum im. józefa
Piłsudskiego w daugavpils Pani halina
Smulko. wśród gości był także dyrektor
Centrum dzieci i Młodzieży w jēkabpils Elksnis
oskars. Młodzież pokazała swoją wiedzę
języka i kultury polskiej m.in. poprzez tańce i
piosenki. na twarzach rodziców malowała się
prawdziwa duma ze swoich pociech.

w szkółce dzieci i młodzież poznają polską
kulturę i uczą się języka polskiego. z wielkim
zaangażowaniem i przejęciem, pod czujnym
okiem nauczycielki, przygotowują się do
polskich i łotewskich świąt oraz uroczystości
narodowych, chętnie uczestniczą w imprezach
kulturalnych organizowanych przez związek
Polaków na Łotwie.

Szkółka niedzielna języka polskiego
działająca w Jēkabpils 12 września
obchodziła pięciolecie istnienia, 
a uroczystość z tej okazji odbyła 
się w pałacu w Gārsene.

Mały jubileusz
wielkiej sprawy

Bajeczny świat kwiatów

kalEjdoSkoPkalEjdoSkoP

Ambasador RP w Rydze
Monika Michaliszyn
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Co się działo sto lat temu na Łotwie?
Zakończenie wojny z Sowietami, konferencja 
w Bulduri i traktat ryski 11 sierpnia 1920 roku

POWSTAJE NIEPODLEGŁA ŁOTWA
Łotewska Rada narodowa ogłosiła

niepodległość 18 listopada 1918 roku, w
siedzibie Teatru narodowego. I ta data jest
do tej pory obchodzonym na Łotwie
świętem niepodległości. nie oznacza to
jednak, że Łotysze w tym dniu uzyskali
wolność. Świeżo upieczonej republice
przyszło bowiem o nią walczyć: z bałtycką
landwehrą, wojskami rosyjsko-niemieckimi
bermondta-awałowa, a także armią
Czerwoną. Po formalnym ogłoszeniu
niepodległości przez Łotwę szybko okazało
się, że zarówno niemców, jak i Sowietów
niekoniecznie interesuje wola małego
nadbałtyckiego kraju. Strona bolszewicka
planowała włączyć Łotwę w skład
wielkiego Imperium, powołując do życia 18

grudnia 1918 roku Łotewską Socjalistyczną
Republikę Radziecką na czele z łotewskim
komunistą Pēterisem Stučką. okres 1918-
1920 łotewska historiografia nazywa
Latvijas brīvības cīņas („łotewskie walki o
wolność”), względnie Latvijas Neatkarības
karš („łotewska wojna o niepodległość”).

w tym okresie Łotyszom przyjdzie się
zmierzyć zarówno z wojskami niemieckimi,
jak i bolszewickimi. warto także pamiętać,
że zakusy na łotewskie terytoria mieli także
litwini (lipawa, Łatgalia, część Semigalii) i
Polacy (powiat iłłuksztański). 1 grudnia
1918 roku nowo proklamowana republika
została najechana przez Rosję Sowiecką,
wśród niej znajdzie się wielu „czerwonych
strzelców łotewskich”, do 1990 roku obiekt
oficjalnego kultu Łotewskiej Socjalistycznej

Republiki Radzieckiej. 7 grudnia Sowieci
wzięli alūksne, 18 grudnia Valkę, 23
grudnia Cēsis, zaś na południu dyneburg
zostanie zajęty 9 grudnia 1918 roku. Ryga
zostanie zdobyta przez armię Czerwoną w
dniu 3 stycznia 1919 roku, po czym
rozpocznie się trwający parę miesięcy
eksperyment z rządami „czerwonych” w
centralnej Łotwie. Pod koniec stycznia
1919 roku Łotewski Rząd Tymczasowy
wycofa się do lipawy. niepodległa Łotwa
przetrwa na małym kawałku kurlandii.

WyZWOLENIE RyGI I ŁATGALII
22 maja 1919 roku Ryga zostaje zajęta

przez oddziały freikorpsu. wejście
niemców uznawane jest za wyzwolenie,
jednak zaczyna się także polowanie na tych

Tomash Otocki

Druga połowa 1920 roku była dość
intensywna i bogata w wydarzenia polityczne,
zarówno dla Polski, jak i Łotwy. W lipcu
bolszewicy opanowali Mińsk Litewski, dziesięć
miesięcy temu wyzwolony przez polską armię, co
w międzywojennej Białoruskiej SRR świętowano
jako „oswobodzenie od białopolaków”. Później
armia czerwona szła coraz głębiej w kierunku
polskiego terytorium etnicznego, aż w połowie
sierpnia znalazła się pod Warszawą. Na cztery
dni przed decydującą Bitwą Warszawską, przez
Lorda Edgara Vincenta d'Abernona, nazwaną
„osiemnastą najważniejszą bitwą w dziejach
ludzkości”, Łotysze podpisali w Rydze traktat z
Rosją Sowiecką, który „po wsze czasy” uznawał
niepodległość młodej republiki. W sierpniu 1920
roku w Bulduri (ob. część Jurmały) obradowała
konferencja z udziałem państw regionu Europy
Wschodniej. Jesienią 1920 roku, już po bitwie
niemeńskiej, zaczęły się negocjacje polsko-
sowieckie, które w marcu 1921 roku doprowadzą
do zawarcia „drugiego”, po łotewskim, „traktatu
ryskiego”. Granice ryska będzie obowiązywać
faktycznie aż do 17 września 1939 roku, czyli do
agresji sowieckiej na Polskę. My w tym artykule
skupimy się jednak na Łotwie. 

Żołnierze armii łotewskiej w Łatgalii

Negocjacje podczas podpisania traktatu łotewsko-sowieckiego
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Łotyszy, którzy przez parę miesięcy służyli
Łotewskiej Socjalistycznej Republice Rad.
na północy terytoria łotewskie zajmą
sprzymierzone wojska estońskie. kluczowa
tutaj będzie bitwa pod Cēsis, która do dziś
jest świętem narodowym w Estonii. 23
czerwca 1919 roku Estońska 3 dywizja
dowodzona przez gen. Ernsta Põddera
pokonuje niemiecką landeswehrę w bitwie

pod Cēsis. w tym okresie pod panowaniem
bolszewików znajduje się praktycznie
jedynie Łatgalia, której Łotewska
Socjalistyczna Republika Radziecka chce
nadać autonomię.

Teraz oficjalnym celem łotewskiej racji
stanu jest wypędzenie bolszewików z
Łotwy. kolejnym sojusznikiem Łotyszy, po
Estończykach, stają się Polacy. w dniach 8-

14 października 1919 roku dochodzi w
wilnie do spotkania, na którym stronę
polską reprezentują józef Piłsudski i
władysław Skrzyński. delegacja łotewska
wyposażona została w wysokie
pełnomocnictwa. oficjalną kwestią
poruszaną w trakcie szczytu jest
współpraca wojskowa przeciwko
bermondtowcom oblegającym Rygę. jednak
jedną z najważniejszych kwestii jakie
usłyszała delegacja łotewska była
deklaracja Piłsudskiego, że strona polska
nie rości sobie praw do Łatgalii.
ostatecznie dochodzi więc do współpracy
polsko-łotewskiej. architektem tajnego
porozumienia, które zostaje podpisane 30
grudnia 1919 roku, zostaje aleksander
zygmunt Myszkowski, późniejszy attaché
wojskowy przy poselstwie polskim w
Rydze. 3 stycznia 1920 roku rozpoczyna się
polsko-łotewska „operacja zima”, jeszcze
tego samego dnia zostanie zajęty
dyneburg. dalszą część Łatgalii wojska
łotewskie wyzwolą do końca stycznia 1920
roku.

NEGOCJACJE POKOJOWE
Po zajęciu wschodniej części kraju

przez wojska łotewskie dochodzi do
tajnego zawieszenia broni z armią
Czerwoną. Tajnego, gdyż Łotysze nie chcą
irytować sojuszniczej armii polskiej. 6
lutego 1920 roku Rosja Sowiecka
proponuje Łotwie rozpoczęcie rozmów
pokojowych. dla Sowietów wygodne jest,

by negocjować z każdym z krajów
bałtyckich oddzielnie, po tym jak 2 lutego
1920 roku podpisali już traktat z Estonią
(swoją drogą minister spraw zagranicznych
zigfrīds anna Meierovics uznawał, że
Estończycy dali zbyt duże przywileje
Rosjanom w swoich portach). Łotysze
uważają nieco inaczej. 11 lutego 1920 roku
Meierovics polecił posłom łotewskim w
Polsce, finlandii i na litwie wybadać, jaki
jest ich stosunek do wspólnych rozmów z
Rosją Sowiecką. o ile litwa godzi się na
wspólne negocjacje, to finowie
potwierdzają, że potrzeba im jeszcze
miesięcy (ostatecznie finlandia zawrze
pokój z Sowietami 14 października 1920
roku), zaś Polacy zainteresowani są teraz
ofensywą na wschód, która znajdzie ujście
w wyprawie kijowskiej w kwietniu i maju
1920 roku. 24 marca rząd w Rydze
decyduje się na podjęcie bezpośrednich
rozmów pokojowych z Rosją Sowiecką.

negocjacje były także kwestią
dyskutowaną wewnątrz Łotwy. – Główny
spór dotyczył czasu rozpoczęcia rozmów
pokojowych. Łotewska lewica uważała, że
Łotwa musi rozpocząć negocjacje pokojowe
natychmiast po zawieszeniu broni, już w
lutym 1920 roku, ale prawicowy minister
Meierovics uważał, że trzeba zacząć wspólnie
z Polską, ponadto należy przedstawić bardzo
dokładny rachunek ekonomiczny, by Łotwa
uzyskała kompensacje za urządzenia
wywiezione w czasie I wojny światowej, gdy
Rosjanie ewakuowali prawie cały przemysł.
Przez tę postawę stracono dwa miesiące w
negocjacjach – mówi profesor aivars
Stranga, który parę lat temu napisał
książkę poświęconą układowi z 11 sierpnia.

16 kwietnia 1920 roku zaczynają się
rozmowy w Moskwie. obie strony są
zainteresowane „szybkim sukcesem”.
Łotyszom zależy na uznaniu de jure
własnego państwa, którego wciąż nie
uznają kraje zachodnie, a nawet Polska, z
kolei dla bolszewików zakończenie wojny z
Łotwą jest ważne, gdy wciąż trwa wojna
polsko-sowiecka, a także przeprawy z
generałem wranglem. wielkimi
przeciwnikami pokoju są łotewscy
bolszewicy, którzy nie mogą przeboleć
likwidacji Łotewskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej, ale ich mało kto
słucha.

na czele rosyjskiej delegacji stał adolf
joffe, zaś w skład łotewskiej weszli
wiceminister spraw zagranicznych aurēlijs
zēbergs (później zastąpi go centrysta jānis

Vesmanis jako przewodniczący), prawnik i
centrysta Pēteris berģis, socjalemokrata
ansis buševics, generał i polityk Eduards
kalniņš oraz działacz Łotewskiej Partii
Chłopskiej i minister sprawiedliwości
kārlis Pauļuks. w delegacji znaleźli się
zatem politycy „różnych kolorów”. – Zigfrīds
Anna Meierovics zupełnie nie miał z tym
problemu. On nie chciał być członkiem
delegacji. On nakreślał strategię i taktykę, ale
trzeba sobie wyobrazić co oznaczało jechać
latem 1920 roku do Moskwy. Gorąc, brak
żywności, rozmowy trwały od sześciu do
ośmiu godzin dziennie, jeden z członków

łotewskiej delegacji zachorował na tyfus –
mówi w rozmowie z pismem „diena”
profesor Stranga.

negocjacje toczą się w sześciu
komisjach: wojskowej, politycznej, prawnej,
koncesji, finansów i ewakuacyjnej. w lipcu
1920 roku, gdy toczy się już sowiecka
ofensywa na Polskę, rozmowy przeniesione
zostają do Rygi z powodu szalejącego w
Moskwie tyfusu. dyplomaci zakwaterowani
zostaną w hotelu „Pēterburga” na Placu
zamkowym na ryskiej starówce, zajmując
trzydzieści pokoi.

NOWA I STARA ŁATGALIA
już na wiosnę 1920 roku Rosja

Sowiecka godzi się na granicę zachodnią, w
ramach której Łatgalia pozostanie po
stronie łotewskiej. Sowieci wyrażają także
zgodę na przyłączenie do Łotwy paru gmin
z powiatu ostrowskiego guberni
pskowskiej, a więc Pytałowa, które w
wolnej Łotwie zostanie nazwane nową
Łatgalią (jaunlatgale), zaś w 1938 roku jako
abrene będzie siedzibą jednego z czterech
łatgalskich powiatów. włączenie tego
terenu nastąpiło, podobnie jak włączenie
mazurskiego działdowa do Polski w 1920
roku, z powodów czysto ekonomicznych.
Przebiegała tamtędy ważna linia kolejowa.
– Politycy łatgalscy robili pewne problemy,
gdy mowa o wschodniej granicy łotewskiej,
dążyli do włączenia dodatkowych
„etnograficznych” terenów w skład Łatgalii,
jednak tak naprawdę ustalona granica była
właśnie granicą etnograficzną – mówił w
sierpniu 2020 r. w rozmowie z Przeglądem
bałtycki aivars Stranga. Chodziło choćby o
pograniczną gminę dryssa. Polacy
zachęcali Łotyszy do jej przejęcia, ale jak
podkreśla łotewski profesor były to typowo

Rosyjska delegacja przy budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łotwy, 11 sierpnia 1920 r.

Podpisy delegatów Łotwy i Rosji na traktacie ryskim, 11 sierpnia 1920 r.
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białoruskie tereny, dlatego Łotysze się ich
zrzekli. – Walczyliśmy tylko o swoją ziemię –
opowie w sobotę łotewskiemu portalowi
„diena” profesor Stranga.

o wiele bardziej problematyczne
okazało się obarczenie Rosji Sowieckiej
odpowiedzialnością za wojnę, na co nie
chcieli się zgodzić bolszewicy. Politycy
sowieccy nie mogli bowiem pozwolić sobie
na jakiekolwiek odszkodowania wobec
Łotwy za agresję z 1918 roku, bojąc się
precedensu w stosunkach
międzynarodowych. do połowy czerwca
uzgodniono pierwsze cztery artykuły
porozumienia – uznanie przez Rosję
niepodległości Łotwy, kwestię granic i tzw.
gwarancje bezpieczeństwa – wzajemne
zobowiązanie do zapobiegania działaniom
wrogich organizacji na ich terytorium. 12
czerwca podpisano również porozumienie
o repatriacji uchodźców łotewskich. Rosja
Sowiecka nie chciała jednak pójść na
ustępstwa w sprawach gospodarczych,
odmawiając zwrotu w całości sprzętu i
innych wartości materialnych
wywiezionych z Łotwy w czasie I wojny
światowej oraz okupacji sowieckiej.

odmówiono także uznania prawa Łotwy do
udziału w złocie rosyjskim, a także
naprawienia szkód wyrządzonych przez
wojnę.

ostatnia sesja negocjacyjna odbywa się
9 sierpnia. dwa dni później o godzinie
12:40 w ryskiej siedzibie Ministerstwa
Spraw zagranicznych przy ulicy
Mikołajewskiej (ob. krišjāņa Valdemāra)
podpisany zostanie traktat łotewsko-
sowiecki składający się z preambuły oraz
23 artykułów. ze strony łotewskiej swoje
podpisy złożyli jānis Vesmanis, Pēteris
berģis, ansis buševics, Eduards kalniņš i
kārlis Pauļuks. ze strony sowieckiej zaś
adolf joffe i jakub hanecki. na mocy
traktatu pokojowego Rosja Sowiecka
zapłaciła Łotwie 4 mln rubli w złocie, które
trafiły do Państwowego funduszu złota
jako rekompensata za wyposażenie fabryk
wyeksportowane z Łotwy na początku I
wojny światowej. generalnie jednak Łotwa
wyszła na gospodarczej stronie traktatu o
wiele gorzej niż Estonia, która
porozumienie z Rosją Sowiecką podpisała
już 2 lutego 1920 roku.  najważniejsze jest
jednak co innego: tym traktatem Rosja

Sowiecka „po wsze czasy” zrzeka się
pretensji do ziem łotewskich, co do dziś
jest argumentem w sporach łotewsko-
rosyjskich o okupację z czerwca 1940 roku.

2 września zgromadzenie
konstytucyjne w Rydze jednogłośnie
ratyfikowało porozumienie łotewsko-
sowieckie. Rosja uczyniła to tydzień
później. dokumenty ratyfikacyjne
wymieniono w Moskwie 4 października
1920 roku. akurat w czasie, gdy toczyły się
już polsko-sowieckie negocjacje w Mińsku.
w ten sposób Łotwa jako trzeci z krajów
bałtyckich, po Estonii i litwie, podpisała
traktat z Rosją Sowiecką. Ta sama Ryga
będzie gościć w marcu 1921 roku
delegacje polską, rosyjską i ukraińską, które
podpiszą traktat ryski, kończący wojnę
polsko-bolszewicką i ustanawiający
istniejącą do 1939 roku granicę polsko-
sowiecką.

ZNACZENIE TRAKTATU
wykracza ono daleko poza 1920 rok.

dzięki porozumieniu z Sowietami Łotwa
uzyskała uznanie de jure, parę miesięcy
przed oficjalnym uznaniem przez kraje
Ententy i rok przed przyjęciem do ligi
narodów. warto dodać, że Polska oficjalnie
uznała swoją sojuszniczkę dopiero 31
grudnia 1920 roku, a więc w parę miesięcy
po traktacie łotewsko-sowieckim. dla
Łotyszy ważne było jednak nie tylko
uznanie de jure, ale także zakończenie
wykańczającej gospodarczo kraj wojny oraz
ustalenie wschodniej granicy. w wyniku
traktatu na Łotwę powraca część ludności,
która opuściła ją w wyniku niemieckiej
ofensywy w 1915 roku. Państwo może
skoncentrować się teraz na swoim rozwoju
społecznym i gospodarczym. oczywiście
ogromne znaczenie ma dla Łotyszy także
bitwa warszawska 15 sierpnia 1920 roku,
która scementuje niepodległość krajów
regionu (gdyby Polska przegrała pod
warszawą, niepodległość Łotwy należałoby
spisać na straty).

Również dziś traktat, w którym Rosja
Sowiecka „po wsze czasy” uznała
niepodległość bałtyckiej republiki, ma
swoją wagę (niekoniecznie dla
nacjonalistów, którzy śnią o odzyskaniu
utraconego w 1945 roku abrene). w
czasach gdy dla relacji bałtów z Rosją
putinowską istotna stała się polityka
historyczna, jego treść możemy odnaleźć
na oficjalnej stronie łotewskiego MSz,
który poświęcił mu również wpis na

facebooku oraz krótki filmik.
Traktat z perspektywy polskiej nie budzi

wątpliwości, inaczej niż traktat sowiecko-
litewski z 12 lipca 1920 roku, który
zostawiał po stronie litewskiej
Suwalszczyznę, wileńszczyznę i
grodzieńszczyznę, a przez jego zawarcie
litwa de facto stawała się stroną wojującą
przeciwko Polsce. jak twierdzi profesor
Ēriks jēkabsons dla Polaków traktat Łotwy
z Rosją Sowiecką nie był w 1920 roku
problemem, nawet jeśli został zawarty na
cztery dni przez bitwą warszawską. –
Władze polskie nie zwróciły na traktat
szczególnej uwagi. Przedstawicielstwo
polskie w Rydze podeszło ze zrozumieniem,
zdarzyła się jedynie próba ucieczki dywizjonu
18 Pułku Ułanów z Lipawy, który obawiał się
rozbrojenia przez Łotyszy, w warunkach wojny
polsko-bolszewickiej – twierdzi jēkabsons.

w tym roku z okazji setnej rocznicy
traktatu ukazało się wznowienie książki
profesora aivarsa Strangi. zaplanowano
uroczystości w całym kraju upamiętniające
nie tylko traktat, ale całą wojnę o
niepodległość, w której padło trzy tysiące
Łotyszy. na widok zwiedzających zostanie
także wystawiony oryginał traktatu z 11
sierpnia. już od środy będzie go można
obejrzeć w Łotewskim narodowym
Muzeum historycznym w Rydze (latvijas
nacionālais Vēstures Muzejs) przy brīvības
bulvārīs. na co dzień jest przechowywany
w Łotewskim Państwowym archiwum
historycznym (latvijas Valsts vēstures
arhīvs).

KONFERENCJA W BULDURI. 
„NADZIEJE, KTóRE SIę 
NIE SPEŁNIŁy”
Rozpoczęła się 6 sierpnia jako trzecia

już konferencja bałtycka (poprzednie
odbyły się jesienią 1919 roku w Tartu oraz
w styczniu 1920 roku w helsinkach). udział
w obradach wzięły oprócz Łotwy i Polski
także litwa, Estonia, finlandia i ukraina.
białoruska Republika ludowa nie została
dopuszczona. jak pisze prof. Ēriks jēkabsons
celem konferencji „było zacieśnienie
współpracy politycznej i wojskowej w
regionie między uczestnikami, wspólna
polityka wobec mocarstw rewizjonistycznych
(Rosja Sowiecka i Niemcy) oraz uregulowanie
wzajemnych stosunków”. 

obrady zainaugurował na zamku w
Rydze premier i lider Łotewskiego związku
Chłopskiego kārlis ulmanis 6 sierpnia,

jednak później miejsce spotkań delegacji z
Europy wschodniej przeniesiono do
miejscowości uzdrowiskowej bulduri (ob.
dzielnica jurmały). delegaci obradowali w
komisjach Politycznej, Prawnej,
Ekonomicznej i kultury. na czele delegacji
gospodarzy stanął minister spraw
zagranicznych zigfrīds anna Meierovics,
wybitny mąż stanu, zwolennik przyjaźni
polsko-łotewskiej, który w 1925 roku zginie
w wypadku samochodowym. w pracach
konferencji uczestniczył kārlis ulmanis,
poseł Łotwy w warszawie atis Ķeniņš,
poeta i polityk socjaldemokratyczny Rainis,
politycy Voldemārs zāmuels, kārlis
kasparsons, a także oficerowie Pēteris
Radziņš i kārlis Ramats oraz inne osoby. 

ustalono wstępnie parę projektów
porozumień: dotyczących obywatelstwa,
równości cudzoziemców w prawie
cywilnym, optowania obywateli, handlu i
przemysłu, arbitrażu, przestępczości, prawa
autorskiego i badań medycznych. zapadła
decyzja o powołaniu wspólnego biura
propagandowego za granicą oraz stałej
rady państw członkowskich i kongresu
pocztowo-kolejowego. w sumie przyjęto 21
rezolucji gospodarczych, siedem projektów
umów i 11 projektów konwencji (w tym
wojskowych i politycznych). ostatecznie
żaden z projektów umów nie został
ratyfikowany przez uczestników. Powodem
były rozbieżne interesy finlandii, Estonii,
Łotwy, litwy, Polski i ukrainy. konferencja
w bulduri przejdzie do historii jako
„polityczny niewypał”, względnie „nadzieje,

które się nie spełniły”. 
dlaczego tak się stało? Przypomnimy,

że Polska i litwa już od 1919 r. spierały się
o wileńszczyznę, która już dwa miesiące
później zostanie ponownie zajęta przez
wojska Rzeczypospolitej (tzw. bunt
Żeligowskiego). dojdzie wówczas do
powstania tzw. litwy Środkowej,
inkorporowanej w 1922 roku przez Polskę.
Również w relacjach litewsko-łotewskich
nie układało się najlepiej, z powodu
roszczeń litwy do terytoriów łotewskich.
jak wspomina prof. jēkabsons „istotny był
też (...) fakt, że istniały różnice między
sytuacją polityczną i międzynarodową
państw członkowskich, co również
uniemożliwiało uzgodnienie wspólnych
stanowisk, na przykład Finlandia i Polska były
już uznane międzynarodowo, pozostałe kraje
nie, podczas gdy Ukraińska Republika Ludowa
miała sytuację zupełnie nie do
pozazdroszczenia. Jej rząd nie kontrolował
nawet terytorium swojego kraju”. 

tekst „na cztery dni przed Bitwą
warszawską. Sto lat łotewsko-sowieckiego
układu pokojowego” opublikowano w
Przeglądzie Bałtyckim
(www.przegladbaltycki.pl) w sierpniu 2020 r.
Polecamy także dwa teksty prof. Jēkabsonsa,
które ukazały się na tym portalu: „nadzieje,
które się nie spełniły. Stulecie konferencji w
Bulduri” oraz „ostatnie starcie Łotwy w
wojnie o niepodległość. Konflikt z Litwinami
o Subocz”. 

W 1920 roku, mocą traktatu ryskiego, miejscowość Pytałowo 
wraz z okolicznymi terenami przypadła Łotwie. 
Nazwane Jaunlatgale (1925–1938), następnie Abrene (1938–1945).

Negocjacje były także kwestią dyskutowaną wewnątrz Łotwy. – Główny
spór dotyczył czasu rozpoczęcia rozmów pokojowych. Łotewska lewica
uważała, że Łotwa musi rozpocząć negocjacje pokojowe natychmiast po
zawieszeniu broni, już w lutym 1920 roku, ale prawicowy minister
Meierovics uważał, że trzeba zacząć wspólnie z Polską, ponadto należy
przedstawić bardzo dokładny rachunek ekonomiczny, by Łotwa uzyskała
kompensacje za urządzenia wywiezione w czasie I wojny światowej, gdy
Rosjanie ewakuowali prawie cały przemysł. Przez tę postawę stracono
dwa miesiące w negocjacjach – mówi profesor Aivars Stranga, który
parę lat temu napisał książkę poświęconą układowi z 11 sierpnia.

Profesor Aivars Stranga, autor książki 
„Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums” 
poświęconej układowi z 11 sierpnia
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Centrum Kultury Polskiej przy współpracy z Oddziałem 
Związku Polaków na Łotwie „Promień” nieustannie 
próbuje znaleźć nowe, ciekawe i nietradycyjne sposoby 
zainteresowania młodych ludzi kulturą i historią Polski, 
dlatego 19 września zorganizowano rajd rowerowy 
poświęcony 100. rocznicy Kampanii Łatgalskiej.

Rowerowa wycieczka krajoznawczo-historyczna
prowadziła dwunastokilometrową trasą, a młodzież i
dorośli odwiedzili aż cztery miejsca pamięci w
miejscowości Ławkiesy i okolicy. uczestnicy rajdu byli w
wieku od 10 do 86 lat. większość z nich stanowiły dzieci i
młodzież z zespołu tańca ludowego „kukułeczka”.
najstarszym uczestnikiem rajdu był Pan Roman Sausz,
który rowerem dojechał do dyneburga z miescowości

Vabole, pokonał razem z rajdowcami całą trasę i wrócił do
domu, pokonując dziesiątki kilometrów.

Prezes związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz
w każdym punkcie trasy opowiadał o kampanii Łatgalskiej,
walkach o wolność w latach 1919–1920 w okolicach
dyneburga oraz pracach archeologiczno-
antropologicznych na terenie katymiołki trzy lata temu.

Celem wyprawy młodzieżowej było odwołanie się do
emocji, a nie tylko do suchej wiedzy podręcznikowej, i
poszerzenie wiedzy historycznej. Poprzez udział w
podobnych wędrówkach historycznych młodzi ludzie mają
niezwykłą okazję stać się świadkami historii własnego
kraju. wsparcie finansowe przedsięwzięcia zapewniła
fundacja „Pomoc Polakom na wschodzie.

Centrum Kultury Polskiej 25 września
zaprosiło dzieci klas młodszych z
Gimnazjum Polskiego im. Józefa
Piłsudskiego w Daugavpils oraz ze Szkoły
Podstawowej im.  hr. Platerów w Krasławiu
na jesienną zabawę „Wspominając
wakacje”.

wesoła gromadka dzieci dzieliła się
swymi wspomnieniami z wakacji.
wychowankowie krasławskiej szkoły
przygotowali prezentację o półkoloniach
letnich, które odbyły się przy wsparciu
fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie”.
Swoje przygody zaprezentowali też
uczniowie z daugavpils. w drugiej części
spotkania integracyjnego na podwórku
domu Polskiego zorganizowano zabawy
ruchowe i poczęstunek.

Rowerowe 
spotkanie z historią

We wrześniu zaczęło nadawać Radio Internetowe
„Silesia” – pierwsze internetowe radio na Łotwie 
promujące polską muzykę. Na antenie radia można 
słuchać najnowszą muzykę polskich artystów oraz złote 
przebojów zeszłego stulecia.

Prezes Stowarzyszenia „Silesia” Mariusz duka zaznacza,
że pomysł na uruchomienie polskiego radia internetowego
na Łotwie powstał kilka lat temu, jednak realizacja
pomysłu nie była łatwa. jednym z najważniejszych
elementów było znalezienie silnego i pewnego partnera,
którym stała się fundacja „Pomoc Polakom na wschodzie”.
Pomysł został zrealizowany ze środków kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.

Radio „Silesia” zostało stworzone przede wszystkim z
myślą o lokalnych Polakach, lecz jego twórcy mają
nadzieję także wzbudzić zainteresowanie wśród
społeczności łotewskiej. To medium jest skierowane także
do osób młodych i odważnych, które chcą tworzyć własne
audycje w języku polskim. To dobry start dla młodych
dziennikarzy, muzyków i didżejów.  

Obecnie 
na antenie 
tworzone 
są dwa 
programy: 
„Pocztówka 
z Łotwy” 
oraz 
„Elo, Elo, 
Elokwencja”. 
Zapraszamy 
do słuchania 
dobrej polskiej 
muzyki 
oraz programów
autorskich 
na stronie radia
http://radio.silesia.lv.

Wspomnienia wakacyjne 
w Domu Polskim

Na Łotwie działa Polskie Radio
Internetowe „Silesia”
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Opóźniona Konferencja
«Promienia» i Zjazd ZPŁ
W związku z sytuacją epidemiologiczną wiosną nie odbyły się konferencje w niektórych Oddziałach ZPŁ 
oraz Zjazd Związku Polaków na Łotwie. Jesienne obostrzenia przepisów nie przeszkodziły jednak
zorganizowaniu ważnych spotkań w październiku. Dzięki gościnności dyrektora Gimnazjum Polskiego 
im. Józefa Piłsudskiego związkowe imprezy odbyły się 3 października w budynku szkoły przy ul. Marijas 1.
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Wiwat seniorzy!
Po raz trzydziesty 1 października na całym świecie 
obchodzono Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych ustanowiony przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 r. W Dyneburgu z 
okazji święta dla seniorów zorganizowano koncert 
zespołów amatorskich w Parku im. Dubrowina.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili zastępca
burmistrza jānis lāčplēsis, zastępca burmistrza līvija
jankovska, radna miasta i prezes Łotewskiego
Czerwonego krzyża helēna Soldatjonoka, kierownik
Służby Pomocy Społecznej līvija drozde. 

wśród wielu zespołów radujących seniorów był
również zespół wokalny „barwy daugawy” pod
kierownictwem Stanisława jakowenko, zespół
instrumentalny pod kierownictwem grigorija kagana
oraz chór „Promień” pod batutą aliny Łapińskiej, które
reprezentowały Centrum kultury Polskiej. 

Jesienna „Paczka” 2020

fundacja „Pomoc Polakom na wschodzie” wspiera nie tylko działalność kulturalną Polaków na Łotwie, lecz pomaga
realizować również projekty socjalne. w roku 2020 fundacja przekazała środki dla osób dotkniętych skutkami epidemii
CoVId-19, za które zakupiono leki, akcesoria medyczne oraz produkty spożywcze. dofinansowanie pochodzi ze środków
kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

akcja charytatywna „Paczka” w dyneburgu odbyła się na początku października. Ponad siedemdziesiąt członków
dyneburskiego oddziału „Promień” związku Polaków na Łotwie dostało paczki żywnościowe oraz bony na zakup leków. 

Rano na konferencji dyneburskiego
oddziału związku Polaków na Łotwie
„Promień” zebrało się 57 członków.
zgodnie z obowiązującymi przepisami
delegaci siedzieli w odległości 1,5 metra
od siebie i zasłaniali usta maseczkami.
konferencja rozpoczęła się od
odśpiewania hymnu Rzeczpospolitej
Polskiej. następnie wybrano
przewodniczących zebrania, sekretarza i
komisję skrutacyjną. kolejnym punktem
było sprawozdanie prezesa oddziału
Ryszarda Stankiewicza o działalności w
2019 r. głos zabrała dyrektor gimnazjum
Pani halina Smulko. Podziękowała
związkowcom za założenie szkoły
polskiej, która była i nadal jest bardzo
ważnym ogniskiem polskości.

Sprawozdanie komisji Rewizyjnej za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
przedstawiła Pani Irena biron.
Poinformowała delegatów o dokonanej
przez komisję kontroli wydatków i
amortyzacji sprzętu. w dalszej części
konferencji Pani wanda baulina
opowiedziała o pracy w dziedzinie
zachowania pomników,
upamiętniających żołnierzy polskich,

którzy walczyli o niepodległość Łotwy.
ostatnim punktem konferencji były
wybory zarządu i Prezesa dyneburskiego
oddziału zPŁ „Promień”. w skład nowego
zarządu weszli: wanda baulina, Maria
jurkowa, wanda antonowa, gertruda
Chrzczanowicz, halina Smulko, anżela
dubowska, Romuald zygmunt, Piotr
Ławruczonok, Pēteris dzalbe, weronika
Ławrynowicz, witalij Ławrynowicz oraz
Ryszard Stankiewicz. Prezesem na
kolejne cztery lata wybrano Ryszarda
Stankiewicza. Po półgodzinnej przerwie
do dyneburskich delegatów dołączyli
Polacy z innych oddziałów związku
Polaków na Łotwie i odbył się zjazd
związku Polaków na Łotwie, w którym
wzięło udział 86 osób. w imieniu
zarządu głównego zPŁ sprawozdanie z
pracy w 2019 r. przedstawił Prezes
Ryszard Stankiewicz. zaznaczył, że na
Łotwie odbywa się wiele imprez
cyklicznych, organizowanych przez
poszczególne oddziały oraz imprezy
ogólnokrajowe. Rok 2019 był bardzo
ważny i świąteczny, odbyło się wiele
imprez, festiwali, wizyt oraz inicjatyw.
odwiedzili Łotwę m.in. Minister Edukacji

RP anna zalewska, Marszałek Senatu RP
Stanisław karczewski. ważnym
przedsięwzięciem była renowacja miejsc
pamięci żołnierzy polskich z lat 1919–
1920. Prezes podziękował za wsparcie
ambasadzie RP w Rydze oraz fundacji
„Pomoc Polakom na wschodzie”. delegaci
ocenili pracę zarządu jako dobrą.

Pani Irena biron przedstawiła
sprawozdanie komisji Rewizyjnej zPŁ za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
zaznaczyła, że wszystkie dotacje zostały
wykorzystane na zadeklarowane cele. 

Po przyjęciu sprawozdania odbyły
się wybory Zarządu Głównego oraz
Prezesa ZPŁ. W składzie Zarządu
Głównego przez kolejne cztery lata
będą pracować: Bernadeta Geikina-
Tołstowa z Rēzekne, Aleksander
Raszczewski z Jēkabpils, Maria
Kudrjawcewa z Jelgavay oraz Andżela
Liepa z Rygi. Prezesem Zarządu przez
kolejne cztery lata będzie Ryszard
Stankiewicz. 

konferencja zakończyła się
odśpiewaniem “Roty” i wspólnym
posiłkiem.
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W Bibliotece Akademickiej
Uniwersytetu Łotewskiego 
15 września 2020 roku 
odbyła się prezentacja
łotewsko-polskiego wydania 
książki Gustawa Manteuffla 
„Inflanty Polskie”.

Praca „Inflanty Polski: poprzedzone
ogólnym rzutem oka na
siedmiowiekową przeszłość całych
Inflant” została wydana w 1879 roku.
jej autor gustaw Manteuffel urodził
się w 18 listopada 1932 r. w
drycanach (łot. dricāni) k. Rzeżycy. był
historykiem, etnografem, muzykiem,
prawnikiem, pisarzem, krajoznawcą
oraz kompozytorem. badaczem i
promotorem dziejów i kultury Inflant.
Prace Manteuffla są nieocenionym
źródłem wiedzy o terenie
współczesnej Łatgalii.

uroczystą prezentację książki
swoją obecnością zaszczycili minister
nauki i Edukacji RŁ Ilga Šuplinska,
minister Sprawiedliwości RŁ jānis
bordāns, metropolita Rygi arcybiskup
zbigņevs Stankēvičs, prorektor
uniwersytetu Łotewskiego Prof. Valdis
Segliņš, oraz prezydent Łotewskiej
akademii nauk ojārs Spārītis,
ambasador RP Monika Michaliszyn
podziękowała wszystkim
zaangażowanym w projekt stronom
oraz podkreśliła znaczenie

dziedzictwa polsko-inflanckiego oraz
znaczenie badań nad wspólnymi,
polsko-łotewskimi dziejami. Tłumacz
Ryszard Łabanowski opowiedział
zgromadzonym na sali o trudnościach,
z jakimi spotkał się podczas pracy nad
przekładem „Inflant Polskich” na język
łotewski.

książka, która została wydana w
języku polskim i łotewskim, powstała
we współpracy ambasady RP na
Łotwie, narodowego Instytutu
Polskiego dziedzictwa kulturowego
za granicą „Polonika” oraz
wydawnictwa „jumava”.

„Inflanty Polskie” teraz również 
w języku łotewskim

W Domu Polskim 
już od 2012 roku 
co roku 
jesienią odbywa 
się tradycyjne 
„Święto Marchewki”. 
Głównym celem imprezy 
jest uświadomienie dzieciom 
niezbędności zdrowego odżywiania się 
i pożyteczności warzyw, w tym marchewki, 
dla zdrowia.

Tegoroczne „Święto Marchewki” dla
pierwszoklasistów Centrum kultury Polskiej
zorganizowało 5 października. w wesołej i
radosnej atmosferze dzieci bawiły się, odgadywały
zagadki, uczestniczyły w rzucaniu marchewki do
worka, a także poznały wiele nowych
interesujących faktów o zdrowym odżywianiu się.
na pożegnanie uczniowie dostali w prezencie
smaczny soczek. zabawy i gry dla dzieci
przygotowali uczestnicy grupy teatralnej
„uśmiechnięta tęcza”. 

Jesienny konkurs recytatorki w CKP
Kilka razy do roku 
w Domu Polskim odbywają 
się konkursy recytatorskie. 
W  związku z wprowadzeniem 
stanu nadzwyczajnego – 
swoje zmagania recytatorskie 
uczestnicy konkursu 
„Ojczyzna w każdym naszym słowie” 
musieli nagrać na wideo. 
Nagrania można było nadsyłać 
do Centrum Kultury Polskiej 
do 6 listopada. 

do zdalnego konkursu przystąpiły
dzieci w wieku od 5 do 10 lat oraz
osoby dorosłe. Mali artyści osiągnęli
naprawdę doskonałe wyniki. w tym roku
recytacje oceniało międzynarodowe
jury: Monika Mariotti – polska aktorka
teatralna i filmowa pochodzenia
włoskiego, Milena Sawkina – aktorka
teatru daugavpilskiego, reżyser grupy
teatralnej Centrum kultury Polskiej, dr
krystyna barkowska – ekspert do spraw
kultury, nauki i mediów w ambasadzie

RP w Rydze, wykładowca uniwersytetu
Łotewskiego. 

jury wyłoniło zwycięzców konkursu,
którzy otrzymali największą ilość punk-
tów. nagrody i dyplomy w grupie
wiekowej 1–2 klasa otrzymali: arij Mu-
rawski, Paweł belus, aaron Portnoj, jeka-
terina kudrjawcewa, dominika dea

Tymszan, a także katrina użule i Milana
afanasenko. w grupie wiekowej 3-4
klasa najwięcej punktów za recytację
wierszy otrzymali: Sofia belska, Patrycja
alhimowicz, konstanty Stankiewicz,
andżej hotin oraz Elina Ragine i agata
krupska. dzieci przygotowały nauczy-
cielki gimnazjum Polskiego im. józefa
Piłsudskiego lidia Łapkowska, Irena
apeine, Maria Meżaraupe, anita
Perlińska oraz Inga dukszta.

najstarszym uczestnikiem konkursu
był pan Stanisław januszkiewicz (79 lat),
który zaprezentował członkom jury swój
własny wiersz patriotyczny p.t. „Polski
dyneburg”, za co otrzymał największą
ilość punktów. wysoko oceniono także
ks. Roberta Maciejewskiego, który
zarecytował wiersz C.k. norwida “Moja
piosenka”. zwycięzcy otrzymali od orga-
nizatorów konkursu nagrody i dyplomy.

Przeprowadzenie konkursu
umożliwiło wsparcie fundacji „Pomoc
Polakom na wschodzie” oraz ambasady
RP w Rydze. 

Zdrowa impreza pierwszoklasistów
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Radość w Galerii 
Domu Polskiego

Malarka natalia Marinoha urodziła się w Rosji. Studiowała na wydziale
Sztuk Stosowanych w Moskiewskiej akademii Tekstylnej. zdobyła
wykształcenie wyższe w dziedzinie sztuk plastycznych. już od 1988 roku
mieszka i pracuje na Łotwie. natalia uczestniczyła w ponad 50 wystawach
zbiorowych na Łotwie, litwie, w Rosji, na białorusi, w niemczech, we francji i
innych krajach. Miała również 10 wystaw indywidualnych na Łotwie, w tym
także wystawę indywidualną w Centrum Sztuki im. Marka Rotko w
daugavpils w 2016 roku. jej prace są w kolekcjach prywatnych i publicznych
na Łotwie, litwie, w Rosji, we francji, w niemczech, Stanach zjednoczonych,
japonii i innych krajach. na wystawie w CkP przedstawiono przeważnie
obrazy namalowane na płótnie farbami akrylowymi w latach 2010–2020.
dominowały kwiaty oraz pejzaże zimowe. Malarka często wykorzystuje
barwy pastelowe nadające jej obrazom lekkość, lecz nie brak też prac w
jaskrawych fioletowych kolorach, które budzą uśpioną wyobraźnię widza.
artystka serwuje widzom m.in. tulipany, astry, bez, chabry, irysy, a także
kwiaty polne. Mówi, że kwiaty są jej inspiracją i bardzo często maluje kwiaty,
bo chce uchwycić ich piękno. 

Pierwsze hybrydowe 
Dyktando Polskie na Łotwie

Po raz pierwszy w historii 26 września odbyło 
się hybrydowe Dyktando Polskie na Łotwie. 
W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi 
na Łotwę nie mogła przyjechać delegacja 
z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, więc XI Dyktando Polskie 
uczestnicy inicjatywy pisali online.

o godzinie 11:00 w trzech polskich ośrodkach
edukacyjnych – Państwowym gimnazjum Polskim im. j.
Piłsudskiego w daugavpils, Państwowym gimnazjum
Polskim w Rēzekne oraz Polskiej Szkole Średniej im. Ity
kozakiewicz, zostało przeprowadzone dyktando przy
łączności z komisją jurorów w Polsce. Tekst dyktanda
został odczytany online równolegle dla wszystkich
piszących podczas połączenia internetowego na
platformie zoom z komisją w Polsce. Po napisaniu
dyktanda, każdy uczestnik swoją pracę włożył do koperty.
koperty w tym samym dniu zostały wysłane do Polski, a
sprawdzanie prac uczestników odbyło się w białostockim
oddziale Stowarzyszenia wspólnota Polska.  

autorką tekstu dyktanda była dr urszula andrejewicz z
uniwersytetu w białymstoku. w pracach komisji
oceniającej prace uczestników dyktanda brali udział
wykładowcy Instytutu filologii Polskiej uniwersytetu w
białymstoku, nauczyciele białostockich szkół
ponadpodstawowych oraz nauczyciele ze szkół polskich
na Łotwie. w związku ze zdalną formą sprawdzania
wyniki dyktanda ogłoszono dopiero w połowie
października.  

grand Prix i tytuł mistrza ortografii polskiej na Łotwie
otrzymał Pan Stanisław januszkiewicz z daugavpils, który
jest stałym uczestnikiem inicjatywy. 

wicemistrzami zostali uczniowie szkoły polskiej z Rygi: 
I wicemistrz – Marek kondratjuk,  II wicemistrz – beata

Sjucillo, a III wicemistrz – leons Seleznovs. Pokazali na
prawdę wysoki poziom. 

wśród 10 osób wyróżnionych byli m.in. bernadeta
geikina-Tołstowa oraz Ryszard Stankiewicza. 

W XI Dyktandzie Polskim na Łotwie udział wzięło aż 77 uczestników.

O łotewskich Polakach można by powiedzieć – tak blisko 
mieszkamy, a tak mało o sobie i swojej historii wiemy. 
Dlatego członkowie Stowarzyszeniu „Silesia” 
17 października zorganizowali wycieczkę edukacyjną 
dla dzieci i młodzieży do Lipawy. Głównym celem wyjazdu 
było poznanie historii i miejsc związanych z Polakami 
pochodzącymi z Lipawy, którzy zapisali się 
na historycznych kartach miasta.

Szklak wycieczki opracowano na podstawie książki Marka
głuszko pt. „Polacy w lipawie. historia znana, nieznana, zapom-
niana”, a przewodnikiem wycieczki była Pani Rita Rozentāle,
prezes związku Polaków w lipawie.

Ryżanie zwiedzili port miejski oraz port wojenny w lipawie,
który zaprojektował polski inżynier jan heydatel. w porcie wo-
jennym znajduje się dom spotkań oficerów marynarki wojen-
nej, wybudowany według projektu polskiego architekta Stefana
gałęzowskiego. wycieczka udała się również na dworzec kole-
jowy, który powstał dzięki polskiemu przedsiębiorcy, ówczes-
nemu królowi kolei żelaznej – janowi blochowi. kolejnym
punktem zwiedzania był budynek dawnego gimnazjum

Mikołajewskiego w lipawie, w którym uczyli się znani Polacy
m.in. pierwszy prezydent Polski gabriel narutowicz, Tadeusz
Rechniewski czy jan Piłsudski (brat Marszałka józefa
Piłsudskiego). Młodzież udała się także do kościoła św. józefa,
który odgrywał ważną rolę w życiu lokalnych Polaków. Podczas
wspólnego obiadu rozważano niezwykłe losy Polaków
pochodzących z lipawy, a miłym zakończeniem wycieczki była
wizyta w siedzibie Stowarzyszenia „wanda”. zorganizowanie
wycieczki umożliwiło wsparcie ambasadzie RP w Rydze. 

Druga wystawa w Galerii Domu Polskiego w jesiennym sezonie 
twórczym roku 2020 zaskoczyła przybyłych miłośników sztuki 
delikatnymi barwami i wspaniałymi kwiatami. Otwarcie wystawy 
prac plastycznych Natalii Marinohi zatytułowanej „Dla radości!” 
odbyło się 8 października. Wernisaż zaczęło zmysłowe 
przedstawienie taneczne w wykonaniu aktorów Teatru 
Daugavpilskiego Mileny Sawkinej i Eugeniusza Michajłowa.

Wycieczka ryskich Polaków do Lipawy
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właśnie 16 października, w rocznicę rozpoczęcia ponty-
fikatu Papieża Polaka w domu Polskim odbyła się gra in-
telektualna (quest) „jan Paweł II. Podróż przez życie”. Quest
zorganizowało Centrum kultury Polskiej w ramach pro-
jektu „dar na stulecie urodzin jana Pawła II”. zadania dla
uczestników na podstawie wystawy „karol wojtyła. naro-
dziny” przygotowały nauczycielki z Polski kamila ziętek i
Marzena bernacka-basek. Celem gry intelektualnej było za-
poznanie uczestników z postacią Papieża Polaka, jego
działalnością, wybranymi wydarzeniami z jego życia i jego
rolą w przemianach społeczno-politycznych w Polsce i w
Europie.

na wstępie gry uczestników przywitał ksiądz Robert
Maciejewski z kościoła niepokalanego Poczęcia
najświętszej Marii Panny. opowiedział o ciekawych i niez-
nanych fragmentach z życia karola wojtyły, po czym
okazało się, iż ks. Robert jest również członkiem jury, w
którym zasiadał razem z prezesem związku Polaków na
Łotwie Ryszardem Stankiewiczem i dyrektorką Centrum
kultury Polskiej Żanną Stankiewicz w grze wzięli udział
uczniowie klasy siódmej Polskiego gimnazjum 
im. j. Piłsudskiego. z zagadkami i łamigłówkami zmagało
się 5 drużyn, które powinny były w ciągu 40 minut

rozwiązać 8 zadań. wszyscy uczestnicy questu otrzymali
dyplomy i nagrody rzeczowe. Szczególnie się cieszyła
drużyna pod dowództwem Sofii borowskiej, która najszyb-
ciej rozwiązała wszystkie zadania. konkurs odbył się
zawdzięczając wsparciu fundacji „Pomoc Polakom na
wschodzie”. 

Rocznica śmierci 
Ity Kozakiewicz
Trzydzieści lat temu, 28 października 
w Morzy Tyrreńskim zginęła Ita Kozakiewicz 
– wybitna działaczka społeczna. 
W rocznicę śmierci Kobiety Łotwy w katedrze 
św. Jakuba w Rydze odbyła się Msza Święta 
w jej intencji.

w koncelebrowanej przez arcyb. zbigniewa
Stankiewicza Eucharystii udział wzięli przed-
stawiciele ambasady RR w Rydze z chargé d'af-
faires a.i. Rzeczypospolitej Polskiej, konsul
Małgorzatą hejduk-gromek na czele, minister
sprawiedliwości Łotwy jānis bordāns, były prezy-
dent Łotwy Raimonds Vējonis, prezes związku
Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz, oraz
dyrekcja Polskiej Szkoły Średniej im. Ity koza-
kiewicz w Rydze.

Ita kozakiewicz była oddaną patriotką Łotwy
i Polski. uważała, że gwarantem praw
mniejszości polskiej jest niepodległe, suw-
erenne państwo łotewskie. kiedy zaistniała
możliwość odrodzić polskość, Ita miała jasną
wizję wszystkich form działalności organizacji
polskich na Łotwie – wiedziała, że bez szkol-
nictwa polskiego, bez lokalnych mediów pols-
kich, bez pogłębionej nauki języka polskiego,
szerokiej działalności kulturowej i kontaktów z
Polską związek Polaków stanie się niedzielnym
klubem rozrywkowym. była inspiratorką
powołania do życia Łotewskiej asocjacji To-
warzystw Mniejszości narodowych, była wi-
ceprezesem tej organizacji, a po śmierci została
jej patronkę. jako polityk łotewski Ita dążyła do
zacieśnienia wielostronnych kontaktów między
Polską a Łotwą.

Gra intelektualna
o Papieżu Polaku
W roku 2020 obchodziliśmy stulecie narodzin Karola Wojtyły oraz 
42 rocznicę wybrania go na papieża. W związku z tym, że Sejm RP
ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, w Polsce i innych 
krajach przez cały rok odbywały się przeróżne imprezy dedykowane
Karolowi Wojtyle. 

zarówno arcybiskup w swojej homilii, jak i
konsul w przemówieniu podziękowali uczest-
nikom za przybycie i chęć upamiętnienia Ity
kozakiewicz oraz przypomnieli sylwetkę trag-
icznie zmarłej trzy dekady temu działaczki,
mocno podkreślając jej rolę w walce o
odzyskanie przez Łotwę niepodległości oraz
dbałość o podtrzymanie dobrych stosunków pol-
sko-łotewskich.

Po nabożeństwie delegacja ambasady RP
wraz z prezesem zPŁ oraz przedstawicielami pol-
skiej szkoły udali się na cmentarz św. Michała,
gdzie złożono wieńce i zapalono znicze na grobie
Ity kozakiewicz.
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Święta Niepodległości 
Polski i Łotwy 2020Wyjątkowe i huczne obchody 

Świąt Niepodległości Polski i Łotwy 
uniemożliwiło wprowadzenie 
na Łotwie stanu nadzwyczajnego, 
dlatego wszystkie imprezy 
w listopadowym kalendarzu 
Polaków zostały przeprowadzone 
w bardzo skromnym gronie. 
już w połowie października Centrum kultury Polskiej

zapoczątkowało akcję internetową #polskieslady, w ramach
której Polacy z dyneburga oraz innych miejscowości
łotewskich mogli nadsyłać zdjęcia i nagrania z miejsc
związanych z polskością. 

w dyneburgu tradycyjnie 11 listopada o godz. 11:00 w
Parku wolności, przy krzyżu poświęconym poległym
legionistom Polskim na Słobódce Polacy złożyli kwiaty,
zapalili znicze i wzięli udział w akcji „niepodległa do hymnu”,
w której bardzo chętnie uczestniczy przede wszystkim lokalna
młodzież. następnie 12 listopada w galerii domu Polskiego
otwarto wystawę patriotyczną „Polskie drogi do
niepodległości”. Składa się ona z 10 plansz, na których
umieszczono ponad czterdzieści zdjęć archiwalnych z okresu
kampanii Łatgalskiej.

w niedzielę, 15 listopada o godz. 10:00 w kościele p.w.
Serca jezusowego na nowm forsztacie w dyneburgu odbyła
się Msza Święta za ojczyznę. nabożeństwo uświetniła
młodzież z zespołu Tańca ludowego kukułeczka, która w
polskich strojach narodowych czytała modlitwę wiernych.
Podniosłą atmosferę stworzyło również wspaniałe kazanie
okolicznościowe wygłoszone prze księdza andrisa Szewełsa

o godz. 12:00 w Parku wolności na Słobódce uroczyście
odsłonięto pomnik dowódcom ofensywy dyneburskiej, który
upamiętnia marszałka józefa klemensa Piłsudskiego i
generała Edwarda Rydza-Śmigłego oraz generała Pēterisa
Valdemārsa Radziņša i generała jānisa balodisa. autorem
pomnika jest Romualds gibovskis. w uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz miasta na czele z merem Igorsem
Prelatovsem, jak również chargé d’affaires RP, konsul
Małgorzata hejduk-gromek, attaché obrony RP na Łotwie płk
Piotr Pomazany, jego zastępca ppłk Sławomir kłosowski,
generał Raimonds graube oraz prezes zPŁ Ryszard
Stankiewicz
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Niestety nie mógł się odbyć
koncert niepodległościowy
zaplanowany na 15 listopada.
Na szczęście jeszcze przed
wprowadzeniem obostrzeń
niesamowity program
artystyczny p.t. „Pieśń o Tej,
co nie zginęła” przygotowany z
okazji Świąt Niepodległości
Polski i Łotwy przez
uczestników Zespołu Tańca
Ludowego „Kukułeczka” oraz
grupy wokalnej „Barwy
Daugawy” został nagrany. 

Program artystyczny 
p.t. „Pieśń o Tej, co nie zginęła”, 
w którym zabrzmiały polskie i łotewskie 
piosenki przeplatane zapierającą dech 
w piersiach choreografią Żanny Stankiewicz, 
można oglądać na Youtubie.
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Dni Kultury
Polskiej 
w Jelgawie

W dniach 25–30 listopada 
Jelgavski Oddział Związku 
Polaków na Łotwie 
zorganizował 
Dni Kultury Polskiej. 
Tym razem przedsięwzięcie 
odbyło się w trybie online. 

Członkowie oddziału dla
chętnych doświadczyć polską
kulturę przygotowali kilka
ciekawych propozycji. odbyły
się  warsztaty stworzenia
bransoletki w stylu Shamballa
w polskich barwach
narodowych oraz warsztaty
ozdabiania i tworzenia
gadżetów patriotycznych i
świątecznych. na facebooku
oddziału można było znaleźć
kilka przepisów na dania
kuchni polskiej m.in. smalec i
bigos. w trybie online została
zaprezentowana wystawa
„opole – stolica polskiej
piosenki”, którą na Łotwę
przywiozło stowarzyszenie z
opola „Polonia-kresy”. 

każdy chętny mógł zajrzeć
do opola i zwiedzić Muzeum
Polskiej Piosenki – jedyne
miejsce, w którym można
poznać historie polskiej muzyki
popularnej od 1963 roku. 

kolejnym elementem dni
kultury był rodzinny quiz, w
którym można było sprawdzić
swoją wiedze o Polsce. 

najlepsi uczestnicy dostali
upominki. 

z powodu obostrzeń zaplanowany na
maj bieżącego roku koncert został
zrealizowany dopiero 25 października.
Pomysłodawcami koncertu są 
Ewa Sawczuk i andris gailis. 
jest to już kolejny projekt muzyczny
zrealizowany przez przedsiębiorczą 
parę małżeńską. aranżacje do
wszystkich utworów opracował andis
gailis.  

Ewa Sawczuk opowiedziała, że
pomysł stworzenia tego koncertu
przyszedł jej do głowy prawie rok temu.

Miała ochotę zrobić koncert 
z piosenkami, które bardzo lubi i dobrze
zna. Chciała podarować słuchaczom coś
lekkiego. oryginalnie koncert został
opracowany na orkiestrę i dwa chóry,
lecz w związku z wprowadzonymi tuż
przed imprezą ograniczeniami 
Ewa Sawczuk mogła zaśpiewać tylko 
z niewielkim zespołem. artystka wierzy,
że za jakiś czas będą mogli zrealizować
swój pomysł w pełni i zaprosić
łotewskich Polaków na wielki koncert
rockowo-symfoniczny.

W ostatnią niedzielę
października w sali
koncertowej 
Ryskiego
Towarzystwa
Łotewskiego na ulicy
Merķeļa odbył się
koncert 
polskich piosenek
estradowych
poswięcony pamięci
Ewy Demarczyk – 
„Karuzela z
madonami”.

Karuzela z Madonami

„Kresy” jednoczą 
po raz dwudziesty dziewiąty

Już od 1991 roku konkurs
recytatorski 
im. Adama Mickiewicza „Kresy” 
promuje polską poezję 
wśród Polaków mieszkających 
poza krajem. 
Organizatorem konkursu jest 
Podlaski Oddział 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
w Białymstoku. 
W konkursie wzięło udział już 
40 tysięcy 413 osób. 
Tegoroczny ogólnołotewski etap 
XXIX Konkursu Recytatorskiego 
„Kresy” odbył się 20 listopada.

w ogólnołotewskiej edycji wzięli
udział wychowankowie i uczniowie
polskich placówek edukacyjnych z
Rygi, Rezekne oraz daugavpils. ze
względu na sytuację obostrzenia
związane z pandemią konkurs odbył
się online na platformie zooM.
wystąpienia oceniało jury w składzie:
dr Magdalena kiszko-dojlidko –
aktorka, wykładowca akademii
Teatralnej w białymstoku oraz anna
kietlińska – polonista, prezes
Podlaskiego oddziału Stowarzyszenia
„wspólnota Polska”. 

w najmłodszej grupie wiekowej
(do 7 lat) wśród wychowanków
Polskiego Przedszkola w daugavpils
pierwsze miejsce zdobyła Paulina
Rožaščonoka, II miejsce – Radmila
Pogorelova, a III miejsce – Emilija
jaunzeme oraz antonijs Ragels.
natomiast wśród uczniów ryskiej
Szkoły Średniej im. Ity kozakiewicz I
miejsce zajęła gabriela jundo, II
miejsce – hanna góra, a III miejsce –
aurēlija Mrozika. wśród uczniów
gimnazjum Polskiego w Rezekne I
miejsce zdobyła Sofija nazarova, a
loreta daugula– III miejsce.

w grupie młodszej wśród uczniów
gimnazjum Polskiego im. józefa

Piłsudskiego w dyneburgu Milana
Saweika zdobyła I miejsce, a andrzej
hotin – III miejsce. natomiast wśród
uczniów ryskiej Szkoły Średniej im. Ity
kozakiewicz I miejsce zajął Mareks
gorbuns, II miejsce – Marija
kazaroveca, a III miejsce – Valters

Mičulis. uczennica gimnazjum
Polskiego w Rezekne agrita fjodrowa
uzyskała II miejsce.

w grupie starszej wśród uczniów
gimnazjum Polskiego im. józefa
Piłsudskiego w dyneburgu I miejsce
wydeklamowała ksenia Szczerbakowa,
II miejsce – diana apeine, a III miejsce
– daniel Pogorielow. uczennica klasy
dziewiątej gimnazjum Polskiego w
Rezekne zajęła Margarita Semeniaka
III miejsce.

w grupie najstarszej na podium
znaleźli się uczniowie gimnazjum
Polskiego im. józefa Piłsudskiego:
anastasja kalinina – I miejsce, agata
Pogumirska – II miejsce, anastasja
Saweika – III miejsce. 

uczestnicy z najstarszej grupy
wiekowej zostali zakwalifikowani na
finał, który odbędzie się w
białymstoku. Ponieważ ze względu na
sytuację epidemiologiczną wyjazd
laureatów do Polski jest niemożliwy,
recytacje będą przesłane online i
oceniane w białymstoku wg takich
samych kryteriów, jak prezentacje
stacjonarne. 
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Wiosną 2020 r. w czasie pierwszej 
fali pandemii grupa teatralna 
Centrum Kultury Polskiej 
„Uśmiechnięta tęcza” 
pod kierownictwem 
Mileny Sawkinej uczestniczyła 
w konkursie filmowym ogłoszonym 
przez Fundację „Patria Nostra”. 

w Edycji światowego konkursu
startowało 80 ekip z ponad 20 krajów.
zadaniem trzyosobowych
młodzieżowych drużyn było
nakręcenie filmiku lub animacji o sze-
roko rozumianej tematyce histo-
rycznej dotyczącej Polski. w krótkiej
30-sekundowej animacji lub 45-
sekundowym filmie uczniowie musieli
wykazać się dużymi umiejętnościami
w tworzeniu merytorycznego przekazu
i spójnej syntezy treści i formy. 

duneburska ekipa pod czujnym
okiem reżyserki Mileny Sawkinej
stworzyła filmik poświęcony smutnej
dacie w historii Polski – 5 kwietnia
1941 r. z więzienia na Pawiaku
wywieziono do kl auschwitz ponad
1000 więźniów. wśród nich byli mi.
polski aktor Stеfan jaracz i polski
reżyser leon Schiller. 

Członkowie grupy teatralnej zaz-
naczyli, że temat obozu koncentra-
cyjnego auschwitz jest tematem
bardzo trudnym i dramatycznym, jed-
nak to jest nasza historia, o której
trzeba pamiętać i mówić. długość
filmiku, który nakręciła „uśmiechnięta
tęcza”, zgodnie z regulaminem
konkursu, to 45 sekund. zostaon zreal-
izowany w technice poklatkowej (stop
motion). Przygotowali go adam kazac-
zonok, kornelia Łapkowska i wioleta
gołowań. 

gala finałowa V konkursu fil-
mowego „Patria nostra” przeprowad-
zona została 30 listopada w trybie
online w studium telewizyjnym w
warszawie. w ciągu uroczystości

można było obejrzeć wszystkie filmy,
które przeszły do finału. jury wysoko
oceniło pacę młodych artystów,
reżysera i operatora z daugavpils i
przyznało grupie teatralnej
„uśmiechnięta Tęcza” wysokie szóste
miejsce. 

Udział „Uśmiechniętej tęczy” 
w konkursie „Patria nostra”

Gala Finałowa V Edycji Konkursu Filmowego „PATRIA NOSTRA” – Świat 2020

Już w listopadzie Centrum Kultury
Polskiej rozpoczęło projekt
„Bożonarodzeniowe czary-mary!” Pod-
czas akcji można było nadsyłać stare
czarno białe i nowoczesne kolorowe
zdjęcia o tematyce Świąt Bożego Naro-
dzenia. Ze zgromadzonych fotografii
powstała wirtualna wystawa, którą
można obejrzeć na stronie CKP.  

Uczniowie Państwowego Gimnazjum
Polskiego im. Józefa Piłsudskiego
w Daugavpils śpiewali piosenki i
recytowali wiersze po polsku, po
łotewsku, a nawet po angielsku.
Wczesnym rankiem następnego
dnia św. Mikołaj zostawił w
szkołach i przedszkolach dla
każdego dziecka słodki prezent.
Akcja „Telefon do Świętego
Mikołaja” odbyła się w ramach
projektu „Cuda Mikołajkowe”,
który sfinansowała Ambasada
RP w Rydze.

Kolejną inicjatywą
grudniową była wizyta w domu
dziecka „Priedīte”. Już od wielu

lat młodzież angażująca się w działalność
CKP w grudniu udawała się na
mikołajkowy koncert do placówki dbającej
o dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej. W tym roku ograniczania nie
pozwoliły na imprezę interaktywną, lecz 7
grudnia do „Priedīte” udał się św. Mikołaj
(Eugeniusz Michajłow) wraz ze swoimi
pomocnikami m.in. Mileną Sawkiną.
Dzieci przez okna mogły oglądać, jak

Mikołaj tańczy z ogniem. Po

zachwycającym przedstawieniu ekipa
CKP przekazała dzieciom słodycze,
zabawki i owoce. Święta Bożego Naro-
dzenia Polacy nie wyobrażają sobie bez
śpiewania kolęd, dlatego CKP
postanowiło zorganizować wezwanie pod
hashtagiem #spiewamypolskiekoledy. Do
20 grudnia na adres mailowy CKP można
było wysyłać wideo z nagraniami polskich
kolęd i pastorałek. Zostały one zamieszc-
zone na Facebooku. Oprócz Polaków z
Dyneburga w wezwaniu wzięli udział

tm.in. Polaczy z Jekabpils i Rygi.
Jeszcze jedna inicjatywa to pro-
jekt filmowy „Muzyczny świat
bajek”, w którą zaangażował się
zespół „Brīnuma trio” oraz
prezenter Raitis Zapackis. Na-
grano utwory jazzowe połączone
z opowieściami, a także polskie
kolędy „Przy bieżeli do Betlejem” i
„Świąt wesołych, życzę wam”. Zor-
ganizowanie imprez
bożonarodzeniowych byłoby
niemożliwe bez wsparcia Am-
basady RP w Rydze.

Świąteczne pomysły CKP – wbrew pandemii

W Mikołajki, 6 grudnia od godz. 14:00
do 16:00 w Domu Polskim przy telefonie
dyżur pełnił Święty Mikołaj. W ciągu dwóch
godzin odebrał ponad 70 telefonów od
dzieci w wieku od 3 do 13 lat. 

Reżyser Milena Sawkina




