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SPIS TREŚCI List Ambasador Moniki Michaliszyn 
do łotewskich Polaków 

z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
SZAnoWni PAńStWo,
Historia wielokrotnie splatała losy Polaków i Łotyszy.

Bliskość dat najważniejszych świąt państwowych Polski i
Łotwy jest symboliczna. 3 maja Polacy celebrują rocznicę
uchwalenia pierwszej w Europie pisanej Konstytucji, a Łotysze
dzień później rocznicę ogłoszenia deklaracji o odnowieniu
niepodległości. Jednym z sygnatariuszy tej deklaracji była
łotewska Polka - Ita Kozakiewicz, której wkład w przemiany
niepodległościowe na Łotwie jest nie do przecenienia. W tym
roku będziemy obchodzić 65. rocznicę urodzin i 30. rocznicę
śmierci tej odnowicielki życia polskiego na Łotwie.

11 listopada również świętujemy razem, Polacy czczą
kolejne rocznice odzyskania niepodległości, a Łotysze
wspominają żołnierzy, którzy zginęli za wolność Ojczyny, zaś
proklamowanie niepodległości swojego państwa świętują
tydzień później.

W tym roku wspólnie wspominamy także walki z Armią
Czerwoną sprzed 100 lat. Najpierw w styczniu i lutym, ramię
w ramię, polskie i łotewskie wojska wyzwoliły Łatgalię, a
później latem Polacy stawili skutecznie czoła najeźdźcom,
którzy dotarli aż pod Warszawę.

1 maja 2004 r. razem przystąpiliśmy do rodziny demokraty-
cznych państw – Unii Europejskiej.

W trudnych chwilach historii Polacy i Łotysze solidarnie
się wspierali. Te wspólne doświadczenia zaowocowały silnymi
więzami polsko – łotewskiej przyjaźni, a ich odzwierciedleniem
jest pozycja mniejszości polskiej na Łotwie. Tutejsi Polacy są
lojalnymi obywatelami państwa łotewskiego i stawia się ich
jako wzór integracji.

SZAnoWni PAńStWo,
Wiemy, że zachowanie polskości na Łotwie nie było łatwe,

ponieważ na przestrzeni wielu lat komunizmu Polacy poddawani
byli wynaradawianiu. Tym bardziej mogą być Państwo z siebie
dumni, że zachowali Polskę w sercach. Wyrazem tego jest sza-
cunek, którym darzą Państwo polską historię, wykazywana
dbałość o zachowanie miejsc pamięci oraz pieczołowitość w
utrzymywaniu więzi z Macierzą. Szczerze Państwu za to
dziękuję. Wyrażam wdzięczność także za to, że w trudnych
chwilach zachowujecie wzajemną troskę i solidarność, okazując
sobie pomoc i zrozumienie.

DroDZy PrZyjAciele,
Niestety sytuacja pandemii uniemożliwiła mi osobiste spotkanie z Państwem i udział w uroczystościach. Jest mi z tego

powodu bardzo przykro. 
Pamiętajmy jednak, że majowe święta powinny dawać nam poczucie wspólnoty, napawać nas wiarą i nadzieją. 2 maja to

czas, który pozwala jednoczyć się Polakom z całego świata pod barwami i symbolami narodowymi. Obchodzona 3 maja
uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, daje nam wiarę w uzyskiwaną za Jej pośrednictwem szczególną opiekę
Bożą w trudnych dla Narodu chwilach. Uchwalona tego samego dnia Konstytucja Rzeczypospolitej była wyrazem patriotycznych
dążeń do zreformowania państwa dla dobra wszystkich jego obywateli.

Święto Odnowienia Niepodległości Łotwy w dniu 4 maja symbolizuje niezłomność ducha narodu w walce o niepodległość.
Przesyłam więc Państwu płynące z głębi serca życzenia wiary, nadziei oraz wzajemnej życzliwości i solidarności. Wierzę, że

wygramy walkę z wirusem i w szybkim tempie ożywimy nasze gospodarki. Jestem przekonana, że w krótkim czasie wszyscy
się spotkamy, aby świętować wspólnie ważne dla Polski i Łotwy rocznice.

Niech żyje maj! Niech żyje Polska! Lai dzīvo Latvija!
Monika MichALiszyN

Współpraca polsko-łotewska 
w wyzwoleniu Łatgalii 
w styczniu 1920 roku na Łotwie 

Ēriks Jēkabsons
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Lucy Sosnowska:
«Podczas współpracy z Teatrem 
w Dyneburgu pokochałam to miasto»

Nietradycyjne obchody 
Świąt Majowych
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Rok 2020 dla Polaków na Łotwie jest bardzo ważny, ponieważ obchodzimy 
100-lecie zwycięskiej Kampanii Łatgalskiej oraz wyzwolenia Dyneburga od bolszewików. 

Nowy pomnik w 100-lecie
Kampanii Łatgalskiej

W maju miało się odbyć
uroczyste odsłonięcie Pomnika
Dowódcom Ofensywy
Dyneburskiej, niestety z powodu
trwającej epidemii imprezę
odroczono.

Jednak, pomimo przeszkód,
prace nad monumentem
dobiegają końca. Autorem
Pomnika Dowódcom Ofensywy
Dyneburskiej jest znany na
Łotwie artysta-plastyk Romuald
Gibowski – autor wielu symboli
historycznych tutejszych
Polaków i polskości m.in. Krzyża
Legionistów Polskich na
Słobódce, pomnika Zesłańców
Sybiru na Cmentarzu
Katolickim, pomnika Bohaterom
Powstania Styczniowego w
Twierdzy Dyneburg, pomnika
Króla Stefana Batorego,
monumentu kapitana
Władysława Raginisa.
Upamiętnieni na monumencie
zostaną marszałek Józef
Klemens Piłsudski, dowódca
operacji «Zima», generał
Edward Rydz-Śmigły, generał
Pēteris Valdemārs Radziņš oraz
generał Jānis Balodis.

Projekt jest jedną z
najważniejszych inicjatyw
Związku Polaków na Łotwie,
wspieranych przez Fundację
«Pomoc Polakom na
Wschodzie» oraz Ambasadę RP
w Rydze w ramach połączonych
obchodów 100-lecia odzyskania
przez oba kraje Niepodległości
w 1918 r. oraz polsko-
łotewskiego zwycięstwa nad
bolszewikami w 1920 r.

Piosenka 
o Dyneburskich 
Polakach
W ramach przygotowań do Świąt Majowych w 2020 r. powstał
hymn «Polski Dyneburg». Pomysłodawczynią pieśni jest dyrektor
centrum Kultury Polskiej Żanna Stankiewicz, tekst piosenki 
napisał lokalny działacz i poeta Stanisław januszkiewicz, 
a muzykę skomponował krasławski muzyk i organista kościoła 
pw. św. ludwika – romuald raginis.

Stanisław Januszkiewicz napisał tekst i zaczął poszukiwania
kompozytora. Romualdowi Raginisowi tekst pokazał jeden 
z krasławskich śpiewaków i opowiedział, jaki charakter ma mieć
piosenka, mianowicie towarzyszyć Polakom w podniosłych
obchodach majowych. Utwór został skomponowany dla chóru
mieszanego.

Premiera hymnu w wykonaniu dyneburskiego chóru «Promień»
miała odbyć się podczas Świąt Majowych, lecz została przeniesiona
na przyszły rok, kiedy w ramach majówki rozbrzmi w Dyneburgu
Festiwal Folkloru Polskiego.



76

KALEJDOSKOPKALEJDOSKOP

Święta Majowe Online
Symbolem świąt majowych jest biało-czerwona flaga, 

która łączy Polaków całego świata, dlatego w ramach akcji
wszyscy chętni mogli przesyłać do CKP zdjęcia z flagą polską. 

Kilkaset nadesłanych zdjęć umieszczono na stronie 
internetowej oraz profilu Facebook Centrum Kultury Polskiej. 

Były to zdjęcia z flagami, zdjęcia ze Świąt Majowych 
lub zdjęcia zrobione w ważnych dla lokalnych Polaków miejscach.

Epidemia koronawirusa zamknęła wiele możliwości,
jednak Polacy potrafią być razem nawet 

w najtrudniejszych warunkach. Wobec tego na Święta
Majowe Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils

zaprosiło wszystkich Polaków, by włączyć się w akcję 
«Święta Majowe Online».
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W Dyneburgu już od wielu 
lat odbywa się w te dni 
Święto Ulicy Warszawskiej. 
tegoroczna Majówka była 
inna, ponieważ nie było 
możliwości zorganizowania 
hucznych obchodów świąt 
z barwnym przemarszem 
ulicą Warszawską. 
tym niemniej lokalni Polacy 
na czele z prezesem ZPŁ 
ryszardem Stankiewiczem 
wymyślili bezpieczny 
sposób uczczenia tych 
ważnych świąt polskich.

W Święto Konstytucji 
3 Maja o godz. 11:00 pod
Krzyżem na Słobódce zebrało
się kilka osób, by oddać hołd
legionistom polskim, poległym
w walce o niepodległość.
Zachowując bezpieczne
odstępy, wieńce i kwiaty złożyli
prezes ZPŁ Ryszard
Stankiewicz, Dyrektorka
Centrum Kultury Polskiej
Żanna Stankiewicz, Dyrektorka
Gimnazjum Polskiego im.
Józefa Piłsudskiego Halina
Smulko i dyrektorka
Przedszkola Polskiego im. Jana
Platera Gajewskiego Anżela
Dubowska. Podniosła chwila
zakończyła się modlitwą.

Nietradycyjne obchody 
Świąt Majowych
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Święta Majowe mają wymiar szczególny dla Polaków rozsianych po całym świecie,
ponieważ obchodzą oni nie tylko Dzień Konstytucji i Święto Flagi, 
lecz również Światowy Dzień Polonii i Polaków mieszkających poza Granicami Kraju. 

Następnie po raz pierwszy w
historii zamiast tradycyjnego
przemarszu ulicą Warszawską odbył
się rajd samochodowy ulicą
Warszawską od Krzyża na Słobódce
do kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP. Samochody
uczestników rajdu udekorowane
były flagami polskimi oraz szalikami
z napisem Polska. W kościele ksiądz
Robert Maciejewski modlił się za
wszystkich Polaków i naszą
ojczyznę Polskę.

Spod kościoła nieco mniejsza
grupka rajdowców ruszyła przez
całe miasto do kwatery wojskowej
na cmentarzu w Ławkiesach, gdzie
w 2017 r. odbył się pochówek
odnalezionych w Katymiołce
szczątków legionistów polskich, a w
2018 r. kwatera została poddana
renowacji i uroczyście otwarta. W
imieniu wszystkich Polaków wieniec
na Grobie Nieznanego Żołnierza na
Cmentarzu Katolickim złożył prezes
ZPŁ Ryszard Stankiewicz.



Tomasz Otocki, «Polak na Łotwie»:
«człowiek zwyczajny», «hamlet», «Między
nami dobrze jest», a teraz «Karamazow».
Który z dyneburskich spektakli był dla Pani
najtrudniejszy?

Pierwsze, co mi przychodzi do głowy,
to «Bracia Karamazow». Ale po głębszym
zastanowieniu powiem, że
najtrudniejszym realizacyjnie dla mnie
spektaklem realizowanym w Dyneburgu
był «Hamlet».

Dlaczego?
Jest kilka czynników, które wpłynęły

na moją odpowiedź. Przede wszystkim
ogromna liczba aktorów. W «Hamleta» był
praktycznie zaangażowany cały zespół.
Kolejnym czynnikiem była scenografia.
Interesowało mnie «rozlanie Hamleta»,
rozpuszczenie go w całym teatrze.
«Hamlet» był trudny, bo jak już
powiedziałam we wcześniejszym
wywiadzie, byłam wtedy w ciężkiej
kondycji duchowej, w takim «chodzącym
znaku zapytania», w ogromnej
niepewności, zadawałam pytania trochę
jak dziecko. To wszystko jest w
«Hamlecie», ta Szekspirowska niejasność,
brak konkretnych odpowiedzi na pytania.
To fascynuje twórców od pokoleń. Tam nic
nie jest pewne, tam są zagadki. 

Kolejna sprawa, która mnie interesuje,
to granica między szaleństwem a
zdrowiem psychicznym. Czy jest możliwe
wyznaczyć taką granicę i czy takie
działanie ma jakiś sens? Czy powinniśmy?
Dla mnie jest to poniekąd powiązane z
artystycznym gestem wyodrębniania
symulakrów odrealnionego. Odwołuję się
tutaj do myśli Jeana Baudrillarda. 

Szczerze mówiąc, najmniej
interesowała mnie fabuła jaka taka, która
byłą bardziej dla mnie ramą, sztalugą,

dzięki której mogę coś zacząć «malować»
na scenie. Dzięki niej pojawia się jakiś
rodzaj światła poprzez barwę lub barwy
poprzez światło. 

czy znalazła Pani odpowiedź?
Nie znalazłam żadnej odpowiedzi.

Wcześniej miałam wrażenie, że właśnie
przez to «poległam». Ale przecież nie
chodzi o odpowiedź na pytanie, czy Ofelia
naprawdę oszalała, czy to nie przypadkiem
Gertruda popchnęła ją do rzeki. Kolejna
wątpliwość: czy Hamlet jedynie
«performował» swoje szaleństwo? Czy też
jego zachowanie było psychologiczną
reakcją na traumę wywołaną śmiercią
ojca?

Dla mnie było ważne, żeby aktorzy nie
grali postaci, ale wyrażali swoje odczucie
«tu i teraz». Spróbujcie być w jakimś
sensie odtwórcami, mówiłam. Spróbujcie
być «medium», które niesie potencjał
każdej postaci. Nie róbmy rysu
charakterologicznego, jaka była Gertruda,
jaki był Klaudiusz, ale bardziej spróbujmy
przedzierzgnąć się ku jakiejś kontemplacji. 

Jednak jak Pani wspomniała wcześniej,
tak naprawdę najtrudniejszym spektaklem
byli «Bracia Karamazow». 

Nie chcę niczego uromantyczniać, ale
to było jedno z najpiękniejszych
doświadczeń, jeśli chodzi o moją pracę
teatralną. To spektakl, który kocham, który
wciąż powraca do mnie we snach. Nie
miałam względem niego oczekiwań,
zaufałam w stu procentach swojej intuicji.
W stu procentach byłam «naga», nie
perfmormowałam, nie grałam i o to też
prosiłam aktorów. Idealistycznie, w
założeniu, pragnęłam dotknąć kategorii
zła, która przecież jest jedynie kulturowym
konstruktem. «Karamazow» kosztował

n Lucy Sosnowska 
jest absolwentką Wydziału
Reżyserii Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej (PWST) 
w Krakowie, rosjoznawstwa 
na Uniwersytecie Jagiellońskim
oraz socjologii, 
media i public relations 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. 

n Była stypendystką Arts Academy 
na wydziale Performing Arts
(TUAS) w Turku w Finlandii,
Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Fundacji Sapere Auso. 

n W PWST w Krakowie
wyreżyserowała spektakl 
«Hamlet Maszyna». 

n W listopadzie 2013 roku wraz 
z Aśką Grochulską przygotowała
słuchowisko radiowe 
«Człowiek, który śpi. 
Landscape score» 
w Narodowym Starym Teatrze 
w Krakowie. 

n Swoje prace prezentowała 
na wystawach 
«Opowieść. Przebudowa» 
w Muzeum Książąt Czartoryskich 
w Krakowie 
i «Ach, my wybesztane ranne
ptaszki» w Muzeum Narodowym 
w Krakowie. 

n Od 2015 r. współpracuje 
z Teatrem w Daugavpils, 
gdzie wyreżyserowała już cztery
spektakle. Piąty «Affabulazione»
według włoskiego twórcy 
Piera Paolo Passoliniego jest 
w przygotowaniu, niestety jego 
premiera została odroczona 
z powodu pandemii. 

na Łotwie pojawiłam się nagle, kiedy byłam jeszcze studentką
rosjoznawstwa na Uniwersytecie jagiellońskim, a także reżyserii 
w Akademii teatralnej. na wymianę studencką przyjechał Georgij
Surkow z Łotwy, który również reżyseruje w teatrze w Dyneburgu.
Zaprzyjaźniliśmy się. Po wymianie on wrócił do swojego teatru 
i zorganizował festiwal «telpa Daugavpils». Pierwsza edycja była 
w 2015 roku, zaprosił mnie do współpracy. Pamiętam, że
przebywaliśmy wtedy dwa tygodnie w Dyneburgu. ja wystawiłam
swoją pracę w twierdzy dyneburskiej, w budynku dawnego szpitala
radzieckiego. Moja praca dotykała w jakimś sensie wielokulturowości
miasta, korzeni polskich, łotewskich czy rosyjskich. to co, wystawiłam,
spodobało się widowni i krytykom. Wtedy reżyser oleg Szaposznikow
zaprosił mnie to wyreżyserowania w teatrze jednego spektaklu
«Między nami dobrze jest» Doroty Masłowskiej. Był to jednocześnie
mój dyplom na uczelni, dzięki tej sztuce zakończyłam studia.
Bardzo pokochałam Dyneburg, poczułam się z nim związana, 
ze specyficznym genius locci, które tu jest – mówi w rozmowie 
z «Polakiem na Łotwie» lucy Sosnowska, polska reżyserka,
współpracująca od 2015 roku z teatrem w Daugavpils. 

Lucy Sosnowska:
Podczas współpracy z Teatrem
w Dyneburgu 
pokochałam to miasto
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mnie wiele przygotowań, nie tylko w
sensie literackim, ale przede wszystkim
samotnej pracy i długich nocnych rozmów
z Fiodorem Dostojewskim (śmiech).
Niezmiernie ważnym było zaufanie do
zespołu aktorskiego, z którym
współpracowałam w Dyneburgu. To
zaufane jest szczególnie ważne przy
realizacji tak osobistego spektaklu.

W przypadku Dostojewskiego wybór
literatury, z której można korzystać, jest
ogromny: «Biesy», «idiota», «zbrodnia i
kara». Ale Pani zdecydowała się wystawić
akurat «Braci Karamazow»...

Długo zastanawiałam się z dyrektorem
teatru Olegiem Szaposznikowem, jaki
tekst Dostojewskiego wziąć. Wahałam się
między «Idiotą» a «Zbrodnią i karą»,
Ostatecznie zdecydowałam się na «Braci
Karamazow». Wszystkie te powieści są w
jakimś sensie pokrewne, gdzieś
przeplatają się ze sobą. Dlaczego jednak
«Karamazow»?

Tam podobnie, jak w przypadku
«Hamleta», nie ma jednoznacznej
układanki. W warstwie fabularnej jest
zagadka, której funkcja nie polega jedynie
na budowaniu suspensu jak w jakimś
tanim kryminale, gdzie wszystko zmierza
do rozwiązania i odkrycia kart. 
W przypadku Dostojewskiego jest jakiś
nadpoziom, poza tym poziomem
fabularnym, nie chodzi o wskazanie
palcem kto zabił. Tym «nadpoziomem»
jest to, że nikt nie wie, kto zabił Fiodora
Pawłowicza, nie o takie rozwikłanie
zagadki chodziło Dostojewskiemu, 
tylko o rodzaj współwiny,
współodpowiedzialności za czyjąś śmierć.
Zło jest w każdym człowieku, a potrzeba
osądu jest zgubna - w pewnej chwili sam
możesz znaleźć się na miejscu mordercy. 

W trakcie prac nas sztuką «Karamazow»
aktorzy mieli okazję zapoznać się z
więźniami skazanymi za morderstwo,
odbywającymi karę w Dyneburgu. Jak

zetknięcie się z instytucją, jaką jest
więzienie, wpłynęło na postrzeganie sztuki i
twórczości Dostojewskiego przez aktorów?

Jako artystce bardzo zależy mi na
dotknięciu prawdy. Nie chciałam w tym
spektaklu niczego ubarwiać, kłamać. A jak
mogę nie skłamać, jeśli nie poznałam w
życiu żadnego mordercy? Jak mogę mówić
o morderstwie, jeśli nie jestem w stanie
zabić własnoręcznie zwierzęcia? Przed laty
poddałam się próbie. Pojechałam na wieś
do babci, gdzie spędziłam paręnaście
godzin z kurą. Mówiłam do niej w myślach
«zabiję cię», chcąc ją i siebie samą do tego
przygotować. Miałam wtedy osiemnaście
lat. Szukałam odpowiedzi na pytanie, czy
mam prawo jeść zwierzęta. Uznałam, że
jeśli jestem w stanie własnoręcznie zabić
kurę, mam prawo ją zjeść. Jeśli jednak nie
mam krwi na swoich rękach, nie mam do
tego prawa. Nie wyobrażam sobie pójść
do supermarketu i kupić zamrożonego
kurczaka. 

«Powtórka» z tego doświadczenia
wydarzyła się paręnaście lat później w
Dyneburgu, w pewnym zakładzie
penitencjarnym. 

Nie wszyscy byli przekonani do
pomysłu. Aktor Michaił Abramow pytał, czy
to jest nam rzeczywiście potrzebne. Ja
jednak uznałam, że potrzebuję współpracy
z więźniami osadzonymi w zakładzie
karnym za morderstwo. Inaczej nie da się
wystawić «Braci Karamazow». Było to
wstrząsające doświadczenie dla nas
wszystkich, jakieś «punktum», jak mówił
Roland Barthes, w kontekście rozumienia
mrocznego świata Fiodora
Dostojewskiego. Więźniowie zaangażowali
się w scenki z powieści «Bracia
Karamazow». Krytykowali, podpowiadali,
proponowali zmiany. Czuję, że jako zespół
osiągnęliśmy sukces. Wspólny sukces, bo
to nie ja zrobiłam ten spektakl. Myślę, że
była to jakaś siła wyższa, którą niektórzy
nazywają Bogiem. Ja, aktorzy, więźniowie,
wszyscy, którzy zaangażowali się w
spektakl, wszyscy działaliśmy razem.

To musiało być niełatwe doświadczenie. 
Pojawiły się trudne momenty. Był

niepokój. Przed każdą wizytą w więzieniu
nagrywaliśmy wideo, aktorzy wypowiadali
jak się czują. Wiele osób miało opory,
mówili, że się boją, jedna nawet
zrezygnowała. Chciałabym zaznaczyć, że
zadbaliśmy o pomoc psychologiczną.

Pewnego dnia poszedł do mnie
więzień i stwierdził, że gdybym poznała
prawdę, w jaki dokładnie sposób zabił, nie
byłabym dla niego taka miła. W tym
momencie poczułam pewien fałsz
swojego postępowania. Powiem tylko, że
początkowo chciałam tym więźniom
«wybaczyć» i ich «pokochać», później
jednak zorientowałam się, że nie mam do
tego prawa, ponieważ do końca nie
znałam ich historii. Uświadomiłam też
sobie, że nie chciałam ich poznać z obawy
że mogłabym się od nich odwrócić.

Na ostatnim spotkaniu jeden z
więźniów poczuł potrzebę opowiedzenia
mi dokładnie swojej historii, poczułam
wtedy strach. Przez myśl przeszło mi: «nie
chcę wiedzieć». Wystarczy, że wiem, że
zabiłeś trzy razy, odparłam. Ostatecznie go
wysłuchałam.

Polacy w Dyneburgu wiedzą, że od lat
współpracuje Pani z lokalnym teatrem, ale
nie każdy wie, jak ta współpraca się zaczęła.
Jest Pani absolwentką studiów
rusycystycznych, więc teoretycznie mogłaby
Pani współpracować z teatrami w Rosji i
Białorusi, wybór jest ogromny, tymczasem
wybrała Pani Łotwę. Dlaczego?

Na Łotwie pojawiłam się nagle, kiedy
byłam jeszcze studentką rosjoznawstwa
na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także
reżyserii w Akademii Teatralnej. Na
wymianę studencką przyjechał Georgij
Surkow z Łotwy, który również reżyseruje
w Teatrze w Dyneburgu. Zaprzyjaźniliśmy
się. Po wymianie on zorganizował festiwal
«Telpa Daugavpils». Pierwsza edycja była
w 2015 roku, zaprosił mnie do współpracy.
Pamiętam, że przebywaliśmy wtedy dwa
tygodnie w Dyneburgu. Wystawiłam

Tak, to był mój pierwszy przyjazd do tego kraju. 
Pokochałam Dyneburg, poczułam się z nim
związana, ze specyficznym genius locci, 
który jest tu wyczuwalny... 
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spektakl w twierdzy dyneburskiej, w
budynku dawnego szpitala radzieckiego.
Moja praca dotykała w jakimś sensie
wielokulturowości miasta, korzeni
polskich, łotewskich czy rosyjskich.
Spektakl spodobał się dyrektorowi teatru,
który zaprosił mnie do współpracy.
Wyreżyserowałam wówczas tekst «Między
nami dobrze jest» Doroty Masłowskiej. Był
to jednocześnie mój dyplom na uczelni,
którym zakończyłam studia. 

czy ciężko było się odnaleźć na Łotwie?
To chyba był Pani pierwszy wyjazd do tego
kraju? 

Tak, to był mój pierwszy przyjazd do
tego kraju. Pokochałam Dyneburg,
poczułam się z nim związana, ze
specyficznym genius locci, który jest tu
wyczuwalny... 

zapytam może czym się Pani inspiruje
jako reżyserka teatralna, korzystająca z
dorobku polskiego teatru?

Teatr polski i łotewski jest inny. Mnie
bardzo mocno zbudował Jerzy Grotowski,
zwłaszcza jego pisma, choć nie potrafię
pracować z ciałem tak, jak on tego chciał.
Bardziej chodzi o filozofię teatru. Jest
także Tadeusz Kantor ze swoją ideą,
bardzo bogatą i pojemną, aktora-maski i
aktora-manekina, który po brechtowsku
wywołuje efekt obcości. Są także nowe
kierunki w polskim teatrze, miejscami
dość brutalne, miejscami pogłębione.
Jeden z ważniejszych reżyserów jest dla
mnie Krystian Lupa, a także młody reżyser
Michał Borczuch. Ja go kontempluję,
podobnie jak kontempluję dyneburskiego
artystę Marka Rothko. Mogłaby dodać
także Hoppera. Dla mnie ważna jest
sztuka, która rodzi się z prawdy. 

W jednym z ostatnich wywiadów dla
łotewskich mediów powiedziała Pani:

«aktorzy są głównym powodem, dla którego
wracam na Łotwę. Aktorzy Teatru
Daugavpils są aktorami wysokiej klasy.
Praca z nimi to prawdziwa przyjemność. są
pracowici, intuicyjni, kreatywni, odważni i
sprytni, ufają reżyserowi». W Pani
spektaklach występują tak znani dyneburscy
artyści jak Wadim Bogdanow, Michaił
Abramow czy Jurij Diakonow. zapytam
prowokacyjnie, choć reżyserzy nie lubią
odpowiadać na takie pytania - czy ma Pani
swojego ulubionego aktora lub aktorkę? 

Rzeczywiście to jest dość przewrotne
pytanie, problematyczne o tyle, że nie
chciałoby się pominąć żadnego aktora.
Wspomniał Pan o Bogdanowie,
Abramowie czy Diakonowie. Oczywiście
bardzo cenię tych aktorów. Jurij
Diakonow jest intelektualny, stateczny,
potrzebuje więcej czasu na pewne rzeczy.

Tak naprawdę to aktor oskarowy. Wszyscy
są zresztą oskarowi... Wadim Bogdanow
ma ogromną chęć do pracy i tysiąc
pomysłów. Jest niezmiernie kreatywny.
Michaił Abramow - współpraca z nim jest
czystą przyjemnością. To profesjonalista,
aż brak przymiotników. Ale nie
zapominałabym o Mirosławie
Błakunowie, który rozwinął się ostatnio w
sposób niewiarygodny. On ciągle mnie
zaskakuje, ciągle jest w stanie
przekroczyć samego siebie, co wzbudza
mój zachwyt. 

Dwa dni przed premierą dałam mu
zupełnie nowy tekst do nauczenia –

monolog Dmitrija Mirosław zrobił to
doskonale, właściwie w dwa dni. Zaufał
mi i procesowi. 

Trzeba jednak wspomnieć także o
ludziach, którzy nie są aktorami, ale
współpracują przy moich spektaklach.
Taką osobą jest choćby pianista Eduards
Zariņš. Wspomnę także o moim aktorskim
odkryciu podczas pracy nad spektaklem
«Karamazow», czyli Wandzie Gibowskiej.
Bardzo wrażliwa i zdolna dziewczyna. Nie
mogę nie wspomnieć o dwóch
ulubionych aktorkach, które zawsze
obsadzam w swoich spektaklach. Są to
Milena Sawkina i Natalija Kotona. Za tymi
wszystkimi aktorami i aktorkami tęsknię i
chciałabym móc znów z nimi pracować. 

W wywiadzie dla portalu lsm.lv w
zeszłym roku stwierdziła Pani, że przyciąga
Panią literatura rosyjska XiX wieku, wśród

ważnych twórców wymieniła Pani Lwa
Tołstoja i Antoniego czechowa. co Tołstoj i
czechow mogliby przekazać współczesnym
Polakom, Łotyszom i Rosjanom?

Rzeczywiście jestem zafascynowana
literaturą rosyjską XIX wieku. Twórczość
Dostojewskiego nie jest prosta, po
przeczytaniu trzeba ją «odchorować». To
rosyjski Dante, człowiek, który wędrował
przez piekło. Z kolei Lew Tołstoj ma w
sobie pierwiastek żeński. Może dlatego tak
wspaniałe potrafi wniknąć w naturę
kobiety. Zapytał Pan jednak, co Tołstoj i
Czechow mogą dać Polakom, Łotyszom czy
Rosjanom. Ostatnio dużo myślę o Tołstoju.

Czytam po raz kolejny «Annę Kareninę».
Chciałabym ją wystawić w teatrze.
Niesamowicie współczesna książka, ostra
jak brzytwa. Analiza psychologiczna, brak
narzucania własnego zdania przez
Tołstoja. Jakieś współuczestnictwo.

Kiedy pisałam swoją pracę
magisterską na Uniwersytecie
Jagiellońskim, skupiałam się na Antonim
Czechowie, do analizy posłużyłam się
myślą filozoficzną Sørena Kierkegaarda.
Temat mojej pracy brzmiał «Szczegół
znaczący, czyli o melancholii w prozie
Czechowa». Zwracałam w swojej pracy
uwagę na pozornie nieobecną płaszczyznę
metafizyczny w twórczości tego
rosyjskiego pisarza. 

Co Czechow i Tołstoj mogą nam
powiedzieć teraz? Dla nas Polaków, którzy
tkwią gdzieś pośrodku, niegotowi na XXI
wiek, jak pięknie uchwyciła to Maria
Janion? «Chowamy nasze trupy, a później
ciągle je wygrzebujemy». Polacy to takie
«zombie». Trochę podobnie jest z
Rosjanami, z tym że u nich jest więcej
pewności i dumy, zawsze mają jakąś
receptę na problem. My nie mamy. Dużo
podróżowałam, mój były chłopak był
Amerykaninem. Rozmawialiśmy o Rosji.
Amerykanie patrzą na literaturę rosyjską
jak na panopticum. Swoisty gabinet
osobliwości. Ludzie Zachodu mają jakąś
niemożność zrozumienia Rosji. Z Polską
jest inaczej, z Łotwą także. Dla Polaków
Czechow i Tołstoj są «rozpoznawalni»,
inaczej niż dla mieszkańców Zachodu.
Łączy nas wspólna historia i podobna
wrażliwość. Podobnie cierpimy i podobnie
krzyczymy, to zespala te trzy narody:
Polaków, Rosjan i Łotyszy -
rosyjskojęzycznych. Pewne rzeczy
wystarczy przenieść na XXI wiek i okazuje
się, że wszystko jest aktualne. 

W pracach nad Pani spektaklami
uczestniczą twórcy z Polski. za scenografię i
kostiumy w «hamlecie» odpowiadali
Agnieszka Klepacka i Maciej chorąży, z kolei
kompozytorem był wtedy Bartosz Dziadosz.
W przypadku «Karamazow» i «człowieka
zwyczajnego» dramaturżką jest Patrycja
Kowańska, zaś scenografką i autorką
kostiumów Elżbieta szurpicka oraz Paula
Grochowska. za choreografię w sztuce
«Karamazow» odpowiada Tobiasz sebastian
Berg. czy ciężko było namówić ich do
współpracy?

Czasownik «namówić» nie pasuje do
sytuacji. Do żadnej produkcji, którą
podjęłam w Dyneburgu, nie musiałam

nikogo namawiać. Wszyscy artyści
zaproszeni do współpracy wyrazili
ogromną chęć. Może jedynymi kwestiami
problematycznymi były terminy i sprawy
finansowe. W przypadku pierwszej mojej
sztuki «Między nami dobrze jest» celowo
zaprosiłam do współpracy przy scenografii
osoby, które nie są zawodowo związane z
teatrem, więc ich wyobraźnia działa
inaczej. Są to artyści stricte wizualni.
Ciekawiło mnie, w jaki sposób można
przełożyć «trashowy» świat Masłowskiej
na mowę teatru, zarówno w sensie języka,
a także scenografii.  Szczególnym

doświadczeniem było zaproszenie do
współpracy dramaturżki, Patrycji
Kowańskiej, przy spektaklu «Człowiek
zwyczajny». Była to moja pierwsza
współpraca z dramaturgiem, decyzja
okazała się bezbłędna. Patrycja również
zakochała się w Dyneburgu, polubiła
lokalny teatr. Podjęła się później
współpracy przy najtrudniejszej sztuce -
«Karamazow». 

Pani spektakle wystawiane były do tej
pory tylko w Dyneburgu, czy możemy liczyć
na to, że zostaną pokazane również w Rydze
lub w Tallinnie, gdzie przecież także działa
teatr rosyjskojęzyczny?

Z ogromną przyjemnością
pojechałabym, zwłaszcza ze spektaklami
«Karamazow» czy «Człowiek zwyczajny»
do Tallinna czy Rygi. Z różnych powodów
nie było to możliwe. Dla mnie jednak
ciekawe byłoby zobaczyć, jak spektakl
rośnie, gdy jest «wypuszczony ze swojego
rodzinnego domu». Jak przyjmuje się na
innym gruncie, jak odbierany jest przez
innych ludzi, z innych krajów. Może byłby
to taki eksperyment socjologiczny:
spektakl stworzony przez Polaków, z
udziałem rosyjskich aktorów, pokazany w
Estonii? 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Tomasz Otocki

WYWIAD

Nie chcę niczego uromantyczniać, 
ale to było jedno z najpiękniejszych doświadczeń, 
jeśli chodzi o moją pracę teatralną. Jako artystce 
bardzo zależy mi na dotknięciu prawdy.

Spektakl «Karamazow», 
fot. Džeina Saulīte

Spektakl «Karamazow», 
fot. Džeina Saulīte
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Jedna z najbardziej znaczących dla scalenia Łotwy
operacji wojskowych – operacja «Zima» –
rozpoczęła się 3 stycznia 1920 roku. 

zakończenie 
z Nr 1(127) 2020

3 stycznia o godz. 15.00 Dźwinę
przekroczył 7 Pułk Legionów, który o godz.
18.30 zajął stację kolejową w Meļņicy i
Lipiški. Dzięki temu zabezpieczone zostało
prawe skrzydło grupy uderzeniowej.
Dopiero o godz. 21.00 w Lipiškach udało
się nawiązać kontakt z 5 Pułkiem Legionów,
jak to było przewidziane. W kolejnych
dniach pułk umocnił się na linii Panteļišķi–
Meļņica–stacja kolejowa Račina–Dźwina
pod Kapławą. 4 stycznia nie udała się
planowana ofensywa 8 Pułku.

3 stycznia o godz. 14.00 6 Pułk
Legionów z rezerwy został przerzucony do
rejonu Grzywy, lecz wchodzący w jego
skład 1 Batalion i 7 Bateria 1 Pułku
Artylerii Lekkiej, w związku z brakiem
informacji od 5 Pułku Legionów, o godz.
23.00 wymaszerowały z Dyneburga w
kierunku Wyszek. Nocą pod Maļinovką siły
te stoczyły walkę, a 4 stycznia rano w

miejscowości Mozuļi nawiązały kontakt 
z 5 Pułkiem Legionów.

Początek operacji był udany. Zaskoczył
on zarówno bolszewików, jak i Litwinów,
chociaż bolszewicy podejrzewali możliwy
atak Polaków. Wskutek braku rezerw
dowództwo 15 Armii nie było w stanie
odpowiednio przygotować się do ofensywy,
dlatego próbowało bronić się w głębi,
rozmieszczając mniejsze siły wzdłuż
trudnej do obrony Dźwiny. Przy obraniu
takiej taktyki to jednak pod względem
liczebnym, materiałowym i
psychologicznym swoją wyższość
udowodniły polskie siły. Także Litwini w
niektórych miejscach usiłowali przejść
rzekę, jednak od razu zostali po ustnych
rozmowach z Polakami i Łotyszami
zmuszeni do odwrotu na drugi brzeg.

W pierwszym dniu ofensywy straty
Armii Łotewskiej to 1 poległy i 25 rannych;
armia ta pojmała 121 żołnierzy Armii
Czerwonej, zdobyła pociąg pancerny 
w Līksnie, wagony z nabojami, broń. Straty
Polaków były większe: w 1 Pułku Piechoty
Legionów – 20 poległych, 71 rannych, 
14 zaginionych (525 pojmanych żołnierzy
Armii Czerwonej, przejęte 3 działa, 
14 karabinów maszynowych, broń,
amunicja, wozy, 43 konie); w 5 Pułku
Piechoty Legionów (3-4 stycznia) – 
33 poległych (w tym 3 oficerowie), 
115 rannych; w 1 Batalionie 6 Pułku
Legionów (4 stycznia) – 4 poległych, 
26 rannych; w 7 Pułku Legionów – 
3 rannych.

Straty Armii Czerwonej poniesione 
w Dyneburgu są trudne do oszacowania.
Korespondent gazety «Jaunākās Ziņas»
donosił, że walki w centrum miasta były
mało istotne, za wyjątkiem II stacji

Eryk Jekabson

Współpraca polsko-łotewska w wyzwoleniu Łatgalii 
w styczniu 1920 roku na Łotwie:

PrZeBieG oPerAcji «ZiMA»
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kolejowej, gdzie leżało około 50 ciał
poległych żołnierzy Armii Czerwonej. 
Z kolei żołnierze 6 Pułku Legionów 
3 stycznia wieczorem w rejonie cmentarza
przy północnej granicy miasta widzieli
«pole bitwy pełne ciał bolszewików». 
W Dyneburgu do niewoli trafiło 
437 żołnierzy radzieckich. Polski sztab
oceniał, że 3 stycznia w Dyneburgu 
i okolicach straty wroga wyniosły 
800 poległych, rannych i wziętych 
do niewoli żołnierzy. Liczba ta jest nieco
przesadzona. Armia Czerwona pozostawiła
w mieście broń, kilka haubic, pięć
lokomotyw, ponad 200 wagonów, pracowni
na linii kolejowej Ryga-Orzeł itd. Zgodnie 
z porozumieniem broń i amunicja zostały
przekazane stronie łotewskiej, a tabor
kolejowy został po równo podzielony
pomiędzy stronami.

4 stycznia rano do Dyneburga z rezerw
ściągnięte zostały dwa bataliony 6 Pułku
Legionów z trzema bateriami 1 Pułku
Artylerii Lekkiej. Z kolei 1 Batalion 1 Pułku
Legionów z dwiema innymi bateriami 
1 Pułku Artylerii Lekkiej udał się do
Wyszek, dokąd dotarł 5 stycznia. Tego dnia
do Dyneburga z Kałkun przeniesiony
został sztab grupy operacyjnej. 
W miejskim garnizonie, oprócz
wymienionych polskich jednostek, tego
dnia pozostało kilka baterii 1 i 6 Pułku
Artylerii Lekkiej i jednostki techniczne. 
4 stycznia do miasta przybył naczelny

dowódca frontu S. Szeptycki, który tego
samego dnia po południu wrócił do Wilna.

Łotewski 3 Pułk Piechoty 4 stycznia
pod wieczór po bitwach dotarł do Kalupe,
a 5 lutego wieczorem do rzeki Dubna,
gdzie nawiązał kontakt z lewym skrzydłem
9 Pułku Łotewskiego i oddziałami polskimi.
Polski 5 Pułk Legionów, po
przeprowadzonej nocnej bitwie pod
Mozuļami, 4 stycznia rano rozpoczął
kontratak. Wróg był wspomagany przez
pociąg pancerny «Смерть или победа».
Teren wielokrotnie przechodził z rąk do
rąk. Po rozmontowaniu torów Polakom
niemal udało się zdobyć pociąg pancerny,
lecz zostało to udaremnione przez
przybycie dwóch innych radzieckich
pociągów («Lenin» i «Trocki»). O godz.
15.00, dopiero po dotarciu posiłków, udało
się zająć stację w Dubnie. Po kilku
godzinach w rejonie Wyszek nawiązano
kontakt z 3 Pułkiem Łotewskim. W związku 
z dużymi stratami ludzkimi i ogromnym
zmęczeniem 5 stycznia dowództwo 
5 Pułku Legionów poprosiło o zmianę.
Problemu przysporzyło uporządkowanie
zaplecza, ponieważ miejscowi chłopi
uważali, że niebezpieczeństwo już minęło.
Dlatego dowództwo 1 Brygady zabroniło
ludności cywilnej «wałęsać się» po linii
frontu lub jej okolicy.

Tym samym 5 stycznia pierwszy etap
operacji zakończył się powodzeniem. Na
stacji Rušoni zostały zgrupowane

pokonane w Dyneburgu oddziały
radzieckie i rozmieszczona grupa 
5 000 bagnetów (z dwiema bateriami
artyleryjskimi i dwoma pociągami
pancernymi). Według raportów łotewskiego
wywiadu wokół Rzeżycy koncentrowały się
siły w celu przeprowadzenia kontrataku w
kierunku Krustpils i oddzielenia od siebie
łotewskich i polskich grup operacyjnych.
Wojsko skoncentrowane zostało także 
w rejonie Siebieża.

7 stycznia E. Rydz-Śmigły rozkazał 
1 Brygadzie zajęcie linii Bramaņi–
Ksaverinova–Kaļķi–Meša i zniszczenia
urządzeń na stacji Rušoni, a 3 Dywizji
otrzymała rozkaz zajęcia miejscowości
Šķeltova. W trakcie akcji lewe skrzydło 
1 Brygady miało być zabezpieczone przez
co najmniej dwie łotewskie kompanie. 
9 stycznia do 1 Brygady z Dyneburga
przybył pluton saperów, natomiast
przybycie pociągu pancernego było
opóźnione ze względu na awarię.
Kontrofensywie Armii Czerwonej 
z 10 stycznia udało się jednak pokrzyżować
zaplanowaną akcję. 6-7 stycznia połączone
siły łotewsko-polskie udaremniły kilka
niedużych prób kontrofensywy wroga, 
a 8 stycznia, po przygotowaniu artylerii,
akcja ta urosła do dużej ofensywy. Polska
bateria wycofała się z miejscowości Špoģi,
ale Polakom udało się zachować pozycje. 
9 stycznia 1 Pułk Legionów okopał się,
wysadzając w powietrze zamarzniętą

ziemię. Cztery baterie 1 Pułku Artylerii
Ciężkiej nie były w stanie uciszyć
radzieckich dział, znajdujących się 
w pociągu pancernym, które zabiły 
9 i zraniły 23 polskich żołnierzy. Dlatego
też Polacy z nadzieją wyczekiwali przybycia
łotewskiego 3 Pociągu Pancernego, który
10 stycznia wjechał na stację w Dubnie.
Dowódca pociągu, Arnolds Paulockis,
wspominał, że oficerowie sztabu 1 Brygady
Legionów wyglądali na zwiedzionych, gdyż
pociąg składał się z przystosowanych
platform z karabinami maszynowymi
«Maxim», czterema działami i
moździerzem. Jednak w drodze do walki
towarzyszyło mu «uczucie radości i
nadzieja». Celnym ogniem łotewski pociąg
zmusił pociągi wroga do wycofania się,
czemu towarzyszyło gromkie «Hura!»
polskich żołnierzy. Podłączywszy się do
przewodów telefonicznych, Polacy
dowiedzieli się, że pociąg pancerny 
«Śmierć albo zwycięstwo» został
poważnie uszkodzony (a w nim dużo
poległych) i został odciągnięty z Rzeżycy
do Rosji, natomiast pociąg «Lenin»
otrzymał rozkaz unikania potyczek 
z «pociągami białych». 
10 stycznia łotewski pociąg przyjął w
Dyneburgu amunicję i powrócił do rejonu
Wyszek. Dowódca polskiej 1 Brygady
przekazał załodze pociągu słowa uznania.

Sztab grupy polskiej odwołał dalszą
ofensywę w związku z «ogromnym
zmęczeniem oddziałów 1 Brygady
Legionów». Aby odciążyć 1 Brygadę, 
8 Pułk 3 Dywizji Legionów w nocy 
z 9 na 10 stycznia przekroczył Dźwinę 
i zajął Krasław. Pozostał w nim jeden

batalion, a pozostałe dwa dotarły do
miejscowości Ludvigova i Indrica. 
10 stycznia 7 Pułk przypuścił atak na
Šķeltovę, a 8 Pułk na Kombuļi, jednak 
11 stycznia oba pułki były zmuszone
wycofać się na pozycje wyjściowe.

9 stycznia rozpoczęła się ofensywa
lewego skrzydła Armii Łotewskiej 
w Łatgalii Północnej, zaś 10 stycznia 
Rydz-Śmigły rozkazał wznowienie akcji 
12 stycznia, wykorzystując dezorganizację
panującą w obozach wroga wskutek
ofensywy Armii Łotewskiej na północy.
Oddziały polskie wykonały zadanie, 
w bitwie wsparł je łotewski 3 pociąg
pancerny. 12 stycznia na prawy brzeg
Dźwiny przeszła cała 3 Dywizja Legionów
(ponosząc duże straty). Dywizja ta zajęła
Šķeltovę, a 13 stycznia – Kombuļi.

Wykonując rozkaz E. Rydza-Śmigłego,
13 stycznia rano oddziały łotewskie,
dowodzone przez J. Puriņša, kontynuowały
ofensywę w celu dotarcia do linii stacja
Ruszony–Preili–Velēni. Tego dnia na stację
w Ruszonach, nocą opuszczoną przez
wroga, wjechał łotewski 3 Pociąg Pancerny.
Udał się on dalej i aktywnie uczestniczył w
bitwie, wspierając 1 Pułk Legionów.

Oddziały radzieckiej 15 Armii w Łatgalii
Południowej były zdezorganizowane.
Świadczyły o tym nieskoordynowane
kontrofensywy. 12 stycznia Naczelne
Dowództwo Wojska Polskiego zgodziło się
na kontynuowanie operacji «Zima». 
16 stycznia w Rydze Naczelne Dowództwo
Armii Łotewskiej zawarło nowe
porozumienie z A. Myszkowskim w sprawie
dalszej współpracy - ofensywa miała być
kontynuowana od linii Dryssa–jezioro
Oświejskie–Zilupe do ujścia strumienia
Melnais strauts–Gamaņi–stacja Żogowo–
Wołkowo–Berjozki. Polacy uzyskali prawo
do utrzymania jednego pułku jazdy – pod
koniec stycznia na Łotwę przybył 
7 Pułk Ułanów do obrony przed Litwinami
linii kolejowej Dyneburg-Krustpils.

Już 13 stycznia E. Rydz-Śmigły rozkazał
przygotowanie do dalszej ofensywy, która
została podzielona na trzy fazy. 
W pierwszej fazie 1 Brygada Legionów, 
3 Dywizja Legionów i oddziały łotewskie
dowodzone przez J. Puriņša miały zająć
linię Indrica–Sīvers–Ruszony–rzeka
Malta–Velēni. Rezerwę grupy stanowił 
1 Batalion 6 Pułku Legionów w rejonie
Wyszek. Pozostałe bataliony 6 Pułku
pozostały w rezerwie w Dyneburgu, 
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5 Pułk Piechoty Legionów pod Dyneburgiem
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grupa turmoncka zaś miała zostać w
Kalkunach i na froncie przeciwko Armii
Litewskiej. Druga faza przewidywała
zajęcie linii ujście rzeki Vjata–Baļbinova–
jezioro Dagda–Ežezers–jezioro
Raźno–stacja Karsawa. W trzeciej fazie
miano zająć etnograficzną granicę Łotwy.

15 stycznia oddziały J. Puriņša przeszły
do ataku i wkrótce osiągnęły zakładaną
linię. Następnego dnia na linii Karsawa–
Ruszony do ataku przystąpiły polskie
oddziały, odpierając wroga z okolic jezior.
Tego dnia sztab polskiej 3 Dywizji
Legionów przeniósł się do Krasławia.
Łotewski 3 Pułk Piechoty przekroczył linię
kolejową Rzeżyca-Dyneburg, 9 Pułk
Piechoty wysunął swoje prawe skrzydło, a
Niemiecka Gwardia Narodowa swoje lewe
skrzydło i dorównała do 2 Pułku Piechoty
na jej lewym skrzydle. 17 stycznia 9 Pułk
Piechoty Legionów zajął stację Baļbinova.

Pozostałe pułki piechoty 3 Dywizji
Legionów posuwały się dalej do przodu, 
18 stycznia 7 Pułk zajął Osuń (łot. Asūne) 
i Polacy dotarli do linii, przewidzianej na
drugą fazę. Tego dnia 2 Batalion 5 Pułku
Legionów, prowadzony przez chłopa,
znającego pobliskie tereny, obszedł Dagdę
i zajął ją bez walki (wkrótce przerzucono
tam sztab 1 Brygady Legionów). Z kolei
łotewskie oddziały 19 stycznia dotarły 
do linii Puša–Malta–Vecružina.

Wobec tej sytuacji dowództwo
sowieckiej 15 Armii nie było przekonane,
czy główne uderzenie nastąpi w rejonie
Rzeżycy czy Krasławia. Zdemoralizowane

oddziały Armii Czerwonej wycofały się
niemal bez walki (zwłaszcza w obwodzie
polskim). Oddzielne jednostki pozostały 
na tyłach polskich oddziałów, nie wiedząc
o wycofaniu się głównych sił. Skład
liczebny Armii Czerwonej znacznie się
skurczył. Na miejsce jeszcze nie dotarły
większe rezerwy z Rosji. W nowej sytuacji
operacyjnej zrodziła się konieczność
zajęcia Rzeżycy. Polskie oddziały znacznie
wysunęły się do przodu, natomiast słabiej
uzbrojone i zaopatrzone oddziały łotewskie
pozostawały w tyle. Polski sztab wyraził
gotowość pomocy oddziałom dowodzonym
przez J. Puriņša, jednak, jak pisał P. Radziņš,
strona łotewska była zmuszona odrzucić tę
propozycję ze względów politycznych –
«przynajmniej Rzeżycę i Lucyn (łot. Ludza)
powinniśmy zająć własnymi siłami». 
Sztab frontu polskiego dnia 15 stycznia
informował, że dalszy ruch grupy będzie

uzależniony od zajęcia Rzeżycy. 19 stycznia
E. Rydz-Śmigły rozkazał oddziałom 
J. Puriņša przypuścić atak na Rzeżycę od
strony Antonopole-Malty. Operacja zaczęła
się 20 stycznia i przebiegła pomyślnie.
Rankiem następnego dnia niemieccy
gwardziści, a za nimi 2 Pułk weszli 
do Rzeżycy. Tym samym front został
wyprostowany i rozciągnięty na odległość
22 kilometrów w kierunku wschodnim. 
W najbliższych dniach oddziały J. Puriņša
nie stoczyły poważniejszych potyczek i
działały zgodnie ze wskazówkami
polskiego sztabu. Z kolei 21 stycznia lewe
skrzydło oddziałów polskich dotarło 

do Bukmuiža na brzegu jeziora Ežezers, 
a do 24 stycznia 1 Brygada Legionów
dotarła do rzeki Sarianki, prawego dopływu
Dźwiny. Natomiast 3 Pułk Łotewski dotarł
do linii Kriņica–Bļižņaja.

Po 20 stycznia temperatura powietrza
spadła do 25-30 stopni poniżej zera.
Dowódca 1 Kompanii 3 Pułku Łotewskiego
24 stycznia donosił, że przez mróz nie
działa broń automatyczna. Polacy
magazynowali swoją broń w domach
chłopów i wynosili ją na zewnątrz tylko w
przypadkach skrajnej konieczności, a pod
działami rozpalali ogniska. Z tego powodu
przewidziana na 25 stycznia ofensywa
Dywizji Łatgalskiej Armii Łotewskiej w
północnym sektorze frontu (Północna
Łatgalia) została odroczona.

Już 23–24 stycznia wróg skierował 
na Lucyn 94, 95, 96 Pułk 11 Dywizji, jednak
Polacy 25 stycznia zmusili te oddziały 
do wycofania się. Pułki dopiero co były
formowane w Siebieżu z nowo powołanych
rekrutów, dlatego też były niemal
niezdolne do walki. 26 stycznia 3 Pułk
Łotewski dotarł do linii Kononova–
Bļižņeja, a 9 Pułk Łotewski - na linię
Čamata–Ostrovskaja. Chociaż polski oficer
łącznikowy wzywał do kontynuowania
ofensywy, aby doprowadzić do wyrównania
z polskimi oddziałami, J. Puriņš z początku
odmówił wykonania tego zadania 
z powodu silnego mrozu. Jednak później
oddziały łotewskie kontynuowały ofensywę
i w zaciętych walkach odparły prawe
skrzydło armii rosyjskiej. 26 stycznia 2 Pułk
łotewski zajął Lucyn. Po dwóch dniach
lewe skrzydło oddziałów polskich
znajdowało się na brzegu jeziora Pluson, 
a 3 Pułk Łotewski miał dorównać do niego,
pokonując 13 kilometrów. Po stoczeniu
bitew, we współpracy z Polakami, udało się
to i 28 stycznia 3 Pułk w Jełgawie wymienił
Polaków w okręgu jeziora Čerņavskije.

23 stycznia Polacy rozpoczęli trwające
tygodniami tzw. bitwy pod Poļeščiną. Wróg
skoncentrował tutaj 3 000 bagnetów. 
1 Batalionowi 1 Pułku Legionów udało się
zająć wieś Poļeščina dopiero 25 stycznia.
Tego dnia zajęto również Landskoronę, 
a 26 stycznia – Čerņavskije. Tym samym 
1 Brygada Legionów zajęła linię
Annapole–Volkarezi–Zamšoviki–
Landskorona–Saveiki. Z kolei 3 Dywizja
Legionów już 22 stycznia dotarła do rzeki
Sarianka, 23 stycznia do stacji Dryssa 
(8 Pułk), a 26 stycznia 7 Pułk przekroczył
Sariankę i cała dywizja kontynuowała

przemarsz na wschód. W niebywale
ciężkich warunkach w walkach pod
Poļeščiną liczba bagnetów 1 Brygady
zmniejszyła się o 50%. 26 stycznia 
w 1 Batalionie 1 Pułku Legionów 
u 128 żołnierzy wystąpiły odmrożenia,
przy czym 15 żołnierzom groziła
amputacja kończyn (w szeregach
pozostały tylko 263 bagnety). Z tego
powodu dowództwo pułku zaapelowało 
o przerzut batalionu na tyły. Łącznie 
w walkach pod Poļeščiną z 1 Pułku
Legionów zginęło 18 osób, 51 zostały
ranne, a u ponad 900 wystąpiły
odmrożenia (u 90 osób odmrożenia były
na tyle poważne, że kilkoro z nich zmarło
w trakcie przewozu saniami 
do Dyneburga). Nie działały samochody,
stan koni był katastrofalny.

Właśnie w tym czasie w Dyneburgu
doszło do spotkania naczelnych dowódców
obu armii. 25 stycznia do Dyneburga 
na spotkanie z J. Piłsudskim na jego
zaproszenie przybył naczelny dowódca
Armii Łotewskiej J. Balodis, J. Piłsudski 
ze swoimi towarzyszami (i dowódcą frontu
S. Szeptyckim) wjechał do miasta 
26 stycznia. Tego dnia doszło do spotkania
obu naczelnych dowódców w Polskim
Klubie Oficerskim. Dowódcy razem

obejrzeli miasto i występ teatru 1 Dywizji
Legionów. J. Piłsudski i jego towarzysze
wywarli na Łotyszach dobre wrażenie, a
spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej
atmosferze, co potwierdziły obie strony.
Rozmawiając o współpracy obu krajów, J.
Balodis pisał: «Ogólne wrażenie z

przywitania i spotkania z marszałkiem było
bardzo dobre».

Omówiono dalszą współpracę
polityczną i militarną. W indywidualnej
rozmowie z J. Balodisem naczelny wódz
Wojska Polskiego ocenił operację
łatgalską jako prawie pomyślnie
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Pogrzeb poległych polskich żołnierzy

Polskie czołgi FT-17 z 1 Pułku Czołgów

Groby polskich żołnierzy poległych w walkach o Dyneburg w latach 1919–1920.
Październik 1931 r.
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zakończoną. Ogólnie J. Balodis oceniał
rozmowy z J. Piłsudskim jako «szczere,
przyjazne i bardzo konkretne». Z rozmów
tych on jako naczelny dowódca «zyskał
wiele, prowadząc rozmowy z człowiekiem,
który odnosił się w sposób prosty,
przyjazny, przy tym otwarty 
i zdecydowany». Pod koniec rozmowy 
J. Balodis przekazał Piłsudskiemu wyrazy
wdzięczności za pomoc zarówno w
wyzwoleniu Łatgalii, jak i dostarczeniu
broni w trakcie walk z Bermondtem:
«Naczelne Dowództwo Armii Łotewskiej 
i wszyscy sumienni Łotysze są dłużnikami
Pana i Polski. Jeszcze raz dziękujemy za
wszystko!» Piłsudski miał odpowiedzieć:
«Przykro mi, że mogłem pomóc tak mało,
moim celem było umocnienie przyjaźni
pomiędzy Łotwą a Polską». Ze względu 
na srogi mróz przewidziana na 27 stycznia
defilada i przegląd frontu zostały
odwołane. J. Piłsudski zawitał jedynie 
do 101. Szpitala Polowego i batalionu 
6 Pułku Piechoty Legionów, jak również
wręczył dowódcy grupy 
E. Rydzowi-Śmigłemu niedługo wcześniej
restytuowany order «Virtuti Militari». 
28 stycznia J. Piłsudski udał się 
z Dyneburga do Wilna.

Warunki atmosferyczne wpłynęły
również na wroga. Zgodnie 
z doniesieniami z dnia 29 stycznia 
w pułkach Armii Czerwonej średnia liczba

bagnetów spadła do 150, a żołnierze
często się poddawali. 29 stycznia 
E. Rydz-Śmigły rozkazał kontynuowanie
ofensywy. Polskie oddziały skutecznie
przeszkodziły w koncentracji sił
radzieckich na froncie grupy, podczas gdy
9 Pułk Łotewski i niemieccy gwardziści
dotarli do rzeki Zilupe. 31 stycznia Łotysze
zajęli miejscowości Šķaune i Gubina, 
3 Pułk łotewski również dotarł 
do miejscowości Zilupe. 1 lutego 9 Pułk
zajął Pasienę, a 2 lutego w Łatgalii
Północnej zajęta została miejscowość
Augšpils. 3 lutego 3 Pułk Łotewski już bez
walki zajął wschodni brzeg Zilupe 
i umocnił się na nim. 4 lutego ofensywa
Armii Łotewskiej w Łatgalii została
całkowicie zakończona. Wycofując się 
z linii Zilupe, wróg okazał stosunkowo
większy opór niż dotychczas (zwłaszcza 
w sektorze 1 Brygady Legionów i prawego
skrzydła Łotyszy). Pomimo warunków
atmosferycznych (odwilż nadeszła dopiero
3 lutego) na początku lutego połączona
grupa w całości dotarła do zaplanowanej
linii.

1 lutego front grupy na południu
przebiegał do zakola rzeki Vjata (dopływ
Dźwiny), a na północy do wsi Dekteri 
w Eversmuiža w gminie Cibla. Kiedy wody
były jeszcze zamarznięte, linia ta nie
dawała naturalnych możliwości obrony,
lecz przed nią nie było również dróg, które

ułatwiłyby wrogowi przejazd. Mógł on
przypuścić atak wzdłuż linii kolejowej
Połock-Dryssa, wzdłuż linii kolejowej
Wielkie Łuki-Rzeżyca lub wzdłuż drogi
Siebież-Bukmuiža, jednocześnie
ujawniając swoją obecność przy tych
liniach kolejowych. Ostatnia możliwa był
najbardziej realna, dlatego nie wolno było
dopuścić do koncentracji sił wroga na
północ od jeziora Oświejskiego.
Dowództwo grupy chciało tego dokonać 
za pośrednictwem regularnych «uderzeń»
na froncie. Dlatego też w niektórych
miejscach polskie oddziały kontynuowały
marsz przy ostrzałach artylerii i wdając się
potyczki. 1 lutego E. Rydz-Śmigły rozkazał
1 Brygadzie przekazanie swojego sektora
frontu 3. Dywizji (na linii Proški–Oświeja–
Drisa) i oddziałom J. Puriņša
(Zilupe–Proški na północ od jeziora
Oświejskiego). 1 Brygada Legionów miała
udać się do Dyneburga, a 6 Pułk Legionów
miał wymienić 23 Pułk Piechoty w grupie
turmonckiej i udać się do Krasławia, 
by oddać się do dyspozycji 3 Dywizji
Legionów (wymieniając oficera
łącznikowego 1 Brygady przy 3 Pułku
łotewskim na oficera 3 Dywizji).

W lutym i marcu dochodziło do
lokalnych potyczek, a Armia Łotewska
przygotowywała się do pełnej wymiany sił
polskich na froncie. Wraz z nadejściem
odwilży 3 Dywizja Legionów wycofała się
do linii Poļeščina-Saveiki, ponieważ terenu
nie dało się pokonać z powodu wysokiej
wody, a w kwietniu doszło do ostatecznej
wymiany oddziałow polskich przez Łotyszy.

Połączona grupa w bitwach
stoczonych w Łatgalii uzyskała
następujące zdobycze: pociąg pancerny, 
8 lokomotyw, 300 krytych wagonów, 
300 platform kolejowych, 5 dział, broń 
i amunicję. Uzbrojenie zostało przekazane
Armii Łotewskiej. Już 5 lutego łotewski 
2 Pociąg Pancerny w Dyneburgu otrzymał
od Polaków 200 pocisków, naboje, 
55 strzelb i kul, natomiast A. Veiss 
13 lutego donosił do Rygi, że Polacy
przygotowali do przekazania 1047 strzelb
i proszą o przysłanie strony przyjmującej.

Armia Łotewska w Łatgalii straciła
około 400 żołnierzy. Polska 1 Brygada
Legionów, na której spoczywał główny
ciężar walk, poniosła straty w postaci 
106 poległych, 392 rannych 
i 30 zaginionych (z 1 Pułku Legionów
odpowiednio 59, 232 i 24, a z 5 Pułku
Legionów – 47, 160 i 6). Wielu żołnierzy

cierpiało na odmrożenia. W samym 
1 Pułku Legionów ciężkie odmrożenia
powstały u 368 żołnierzy, a lekkie
odmrożenia u 252. Wielu rannych później
zmarło. W szpitalach w Dyneburgu zmarło
12, a w Polsce jeszcze 4 żołnierzy tylko 
z  1 Pułku. Straty były również w 6 Pułku
Legionów i 3 Dywizji. W Krasławiu
pochowano 87 żołnierzy tej dywizji.
Polskie cmentarze wojskowe znajdują się
również w Dyneburgu, Wyszkach, pod
Józefowem, Warnowiczach i innych
miejscach.

Za bohaterstwo w walkach łatgalskich
63 żołnierzy Wojska Polskiego otrzymało
łotewski Order Lāčplēsisa (marszałek 
J. Piłsudski – order I klasy, generałowie 
E. Rydz-Śmigły, S. Szeptycki i J. Rómmel –
order II klasy, a pozostali – order III klasy),
natomiast ośmioro oficerów Armii
Łotewskiej zostało odznaczonych polskim
orderem «Virtuti Militari» różnych klas
(generałowie J. Balodis, P. Radziņš, 
E. Kalniņš, pułkownicy J. Puriņš, E. Laimiņš,
A. Tone, K. Ramats, A. Veiss). 

WnioSKi
W 1919 r. wyraźnie zarysowały się

okoliczności, które pod koniec roku
doprowadziły do osobliwej, czysto
militarnej umowy pomiędzy Polską a
Łotwą. Umowa ta została zawarta tylko 
na czas operacji wyzwolenia Łatgalii.
Łotewsko-polska współpraca militarna
przebiegała pomyślnie. Sytuacja
operacyjna wroga, tj. Armii Czerwonej,
wskutek utraty Dyneburga, znacznie się
pogorszyła. Dzięki zgodnemu
współdziałaniu Polaków i Łotyszy w pełni
osiągnięto cele operacyjne połączonej
grupy wojskowej. Niedociągnięcia 
w postaci niewystarczającej łączności,
niekiedy spóźnionym wykonaniu rozkazów
nie były na tyle istotne, aby wpłynąć 
na ostateczne wykonanie zadania, a poza
tym można je tłumaczyć obiektywnymi
okolicznościami, przede wszystkim
trudnościami we współpracy pomiędzy
dwoma różnymi armiami. Oprócz tego
armie te musiały współpracować 
w wyjątkowo trudnych warunkach
klimatycznych. W stosunkach Łotwy 
z Polską dalej istniały pewne tendencje
zbliżenia. Przejawiały się one przede
wszystkim w próbach uzyskania dla siebie
korzyści politycznych przy wsparciu
drugiej strony lub za jej pośrednictwem.
Cele i środki były jednak odmienne. Polska

nieustannie próbowała doprowadzić do
zgody Łotwy na co najmniej dwustronny
sojusz wojskowo-polityczny, który byłby
korzystny dla Polski w konflikcie z Litwą,
jak również w planowanej ofensywnie na
Rosję Sowiecką. Z drugiej strony w
interesach Łotwy nie było silnego
powiązania z Polską, której interesy były
odmienne od interesów krajów bałtyckich.

Dlatego też rząd łotewski w kontaktach
był bardzo ostrożny. Niemniej wspólna
operacja wojskowa i krew przelana przez
polskich żołnierzy na początku 1920 r. w
Łatgalii zawsze była i będzie
świadectwem przyjaźni obu krajów.

tłumaczenie z języka łotewskiego
janusz KAMińSKiMarszałek J.Piłsudski, gen. E.Rydz-Śmigły

22

Dziennikarze polscy przebywający w Dyneburgu biorący udział w rozprawie 
sądowej przeciwko Polakom na Łotwie. Składanie wieńca przez dziennikarzy 
na grobie żołnierzy polskich poległych na Łotwie w latach 1919-1920. 
Wśród obecnych m.in. Józef Mackiewicz (2 z lewej).

Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym polskich żołnierzy 
poległych w walkach o Dyneburg.
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Milena Sawkina:
«Bardzo się cieszymy, że podczas kwarantanny, 
kiedy nie możemy grać spektakle, nie możemy 
się spotykać z naszym ukochanym widzem, 
możemy się wyrażać w sposób twórczy biorąć 
udział w konkursie międzynarodowym...»

Praca dyneburżan 
na konkurs Patria nostra

W roku 2019/2020 
odbywa 
się V edycja konkursu 
historycznego 
«Patria nostra». 
Konkursy te adresowane 
są do młodzieży z Mazowsza, 
Małopolski, Wielkopolski 
oraz do młodzieży polskiej 
na całym świecie. 
celem konkursów jest
propagowanie 
wiedzy o historii Polski, 
krzewienie patriotyzmu, 
etyki chrześcijańskiej, 
budowa poczucia wspólnoty 
wśród młodych Polaków.
Zadanie konkursowe polega 
na wykonaniu 
45 sekundowego filmu 
lub 30 sekundowej animacji, 
dotyczącej ważnego
wydarzenia 
z historii Polski. 
Po raz pierwszy w tym
konkursie wezmą udział
aktorzy z grupy teatralnej
centrum Kultury Polskiej
«Uśmiechnięta tęcza».

Adam Kazaczonok, Kornelia Łapkowska i Wioletta Gołowane pod czujnym
okiem reżyserki Mileny Sawkinej nagrali filmik poświęcony tematyce drugiej
wojny światowej, mianowicie dacie – 5 kwietnia 1941 r., kiedy ponad 1000
więźniów z więzienia na Pawiaku wywieziono do oświęcimia. Wśród nich także
leona Shillera i Stefana jaracza. 

Wybór tematu był
świadomy, ponieważ aktorzy
uważają, że jest bardzo ważny
dla naszych krajów – obozy
koncentracyjne boleśnie
zapisały się w historii obu
narodów. omawiając
zagadnienie wspólnie 
z reżyserką, młodzież
stworzyła dzieło, które
przekazuje ich odczucia. Praca
nad trzydziestosekundowym
projektem trwała miesiąc.

Wyniki konkursu poznamy jesienią. Zwycięskie drużyny z konkursów regionalnych pojadą 
na wycieczkę edukacyjną do Brukseli. Autorzy najlepszych prac konkursowych z grupy
młodzieży polonijnej przyjadą do Warszawy na Galę Finałową oraz wycieczkę edukacyjną. 
Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych w największych polskich
miastach. Gale finałowe konkursów odbędą się w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.



26 27

WYSTAWAAKCJA 

Polacy na Łotwie rozpoczęli
świętowanie stulecia Papieża Polaka
jeszcze w lutym – 
na X Międzynarodowym Festiwalu
Polskiej Młodzieżowej Piosenki
Religijnej, kiedy polska młodzież 
z Litwy, Polski, Białorusi i Łotwy razem
wykonała «Barkę» – ulubioną piosenkę
Papieża Jana Pawła II. 
W maju w ramach projektu 
«Dar na stulecie» powstał 
12 minutowy filmik, w którym polska
młodzież, uczniowie Polskiego
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego,
członkowie Zespołu Tańca Ludowego
«Kukułeczka» wraz z rodzicami
recytują poezję świętego Jana Pawła II
w języku polskim i łotewskim 
w tłumaczeniu Dagniji Dreiki w Rygi.

Wiersze Papieża rozbrzmiały 
w dyneburskich kościołach 
pw. św. Piotra w Okowach, 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
na Nowym Planie, 
pw. Serca Jezusowego na Forsztacie, 
pw. św. Marii Panny na Grzywie, 
a także w kościele pw. Opatrzności
Bożej w Warszawie, kościele 
pw. św. Ludwika w Krasławiu, kościele
pw. Wniebowzięcia Jezusa Chrystusa 
w Elerne oraz Bazylice Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Agłonie.

Główną ideą projektu było
wspieranie i pomnażanie dobra 
w każdej postaci, a dwunastominutowy
filmik można obejrzeć na Facebooku.

Kolejną inicjatywą związaną 
z urodzinami Karola Wojtyły było
otwarcie w Galerii Centrum Kultury
Polskiej wystawy biograficznej 
«Karol Wojtyła. Narodziny», którą
przygotowało Centrum Myśli 
Jana Pawła II w Warszawie. Ekspozycja
została zaprojektowana zgodnie 
z nowatorską, wystawienniczą ideą
«gotowa do druku». Instytucje mogą
pozyskać już opracowane plansze 
w formie cyfrowej do dalszego

upowszechniania nieodpłatnie. Celem
wystawy jest przypomnienie postaci,
która wpłynęła na bieg historii,
pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz
bogactwa jego życia, osobowości 
i myślenia. Ekspozycja składa się 
z 10 plansz, na których wykorzystano
fotografie pochodzące zarówno od
osób prywatnych, instytucji, agencji
prasowych, jak i ze zbiorów 
Centrum Myśli Jana Pawła II. Wystawa
skierowana jest do szerokiej
publiczności – osób, które pamiętają
Jana Pawła II oraz tych, którzy urodzili
się już po jego śmierci.

Ekspozycja prezentuje
najważniejsze momenty z życia Karola
Wojtyły, jego kolejne «narodziny»
rozumiane nie tylko jako przyjście na
świat, ale również przygotowanie 
do pełnienia coraz to nowych ról
życiowych i społecznych: studenta,
robotnika, kapłana, duszpasterza,
naukowca, a w końcu papieża.
Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony
jest zarówno z osobistej perspektywy,
jak i w kontekście jego wpływu na
rzeczywistość nie tylko Kościoła, ale
również Polski i całego świata. 

Wystawę w obecności kilku
widzów otworzyła dyrektorka CKP
Żanna Stankiewicz. 

Słowo zabrali również prezes ZPŁ 
Ryszard Stankiewicz oraz 
ks. Robert Maciejewski z kościoła pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP, który
m.in. właśnie 18 maja 18 lat temu
otrzymał święcenia kapłańskie.

Wspaniały prezent z okazji stulecia
Jana Pawła II przygotował także 
Zespół Wokalny «Barwy Daugawy».
Stanisław Jakowenko, Milena Sawkina,
Alina Łapińska i Angelina Malcewa
nagrali wspaniały hymn «Nie zastąpi
Ciebie nikt», który można obejrzeć 
i posłuchać na Facebooku CKP i kanale
Youtube.

Wspominając
Papieża Polaka
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r., więc w setną rocznicę jego urodzin
powstało wiele inicjatyw poświęconych wybitnemu Polakowi.  
również centrum Kultury Polskiej w Daugavpils wspólnie 
z Daugavpilskim oddziałem «Promień» Związku Polaków na Łotwie wzięli
udział w projekcie «Dar na Stulecie», a w Galerii centrum Kultury Polskiej
otworzono wystawę biograficzną «Karol Wojtyła. narodziny».

co roku z okazji różnych świąt do najbardziej 
potrzebujących i zasłużonych Polaków na Łotwie 
docierają dary zgromadzone przez rodaków. 
Zaplanowana na okres wielkanocny akcja 
«Paczka dla rodaka i Bohatera na Kresach»  
po otwarciu granic dotarła na Łotwę dopiero 
22 czerwca.

«Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach» to akcja
szczecinian zainicjowana w 2014 roku, która zwykle
sięgała tylko na Litwę, ale już drugi raz zawitała również
na Łotwę. Ideą przedsięwzięcia, do którego przyczyniła się
Fundacja «Polskich Wartości», było wsparcie Polaków
zamieszkałych na Łotwie oraz w Łatgalii, obejmującej

historyczne tereny dawnych Inflant Polskich. Żołnierze
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Ādaži na czele 
z majorem Maciejem Sulewskim, dowódcą Kontyngentu,
wspólnie z Konsul RP w Rydze Małgorzatą Hejduk-Gromek
przyjechali do Dyneburga, by przekazać zgromadzone dary.
Na sali widowiskowej Domu Polskiego zgromadzili się
członkowie chóru «Promień», którzy swoją działalnością
już dziesiątki lat krzewią i zachowują kulturę polską,
zasłużeni Polacy oraz nauczyciele. 

Wzruszające spotkanie zakończyło się wspólnym
śpiewaniem polskich pieśni patriotycznych oraz
staropolskim «Sto lat». 

Delegacja odwiedziła także innych Polaków 
w miejscach ich zamieszkania.

«Paczka dla Rodaka
i Bohatera na Kresach»
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Dzień Matki Polacy obchodzą 26 maja i co roku wychowankowie Klubu Dziecięcego 
«Polska chatka», działającego przy centrum Kultury Polskiej w Daugavpils, przygotowują 
dla swoich ukochanych rodzicielek ciekawe niespodzianki. Zadaniem klubu jest
kultywowanie tradycji polskich i wpajanie ichnajmłodszemu pokoleniu Polaków.

W tym roku wychowankowie «Polskiej Chatki» pod wodzą opiekunki Renaty Rozaszczonok
stworzyli zabawny filmik z życzeniami z okazji Dnia Mamy. Nawet zdalnie, za pomocą telefonów
komórkowych, tabletów i Internetu dzieci pokazały, że mama dla każdego z nich jest osobą
wyjątkową. Filmik można obejrzeć na Facebooku Centrum Kultury Polskiej.

Zdalne życzenia na Dzień Matki

Dzień Dziecka w Przedszkolu Polskim
Pierwszego czerwca obchodzimy Dzień Dziecka, 
a najhuczniej to święto zawsze rozbrzmiewa 
w Przedszkolu Polskim im. jana Platera Gajewskiego 
w Daugavpils.

Nie zważając na bardzo wietrzną pogodę 1 czerwca już o
9:30 cztery starsze grupy wychowanków wraz ze swoimi
opiekunami ustawiły się na placu przed przedszkolem, żeby
wziąć udział w przedstawieniu i konkursach przygotowanych
przez pedagogów. Dzieci przywitała dyrektorka przedszkola
Anżela Dubowska i opowiedziała, że w tym roku Dzień
Dziecka odbywa się w ramach projektu «Bezpieczny
przedszkolak na drodze», sfinansowanego ze środków
Ambasady RP w Rydze. Przedszkole nabyło znaki i światła
drogowe, odblaski oraz gry dydaktyczne, które pomogą
dzieciakom lepiej zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi 
w ruchu drogowym i jak należy zachować się na drodze.
Święto prowadziły żabka i krasnal. Wśród tańców, konkursów i
zabaw animatorzy opowiadali dzieciom o znaczeniu
wybranych znaków drogowych oraz zasadach bezpieczeństwa
na drodze. W ramach realizacji projektu dróżki na placu
zabaw zostały zamienione w drogi przy pomocy tak zwanych

znaków drogowych poziomych – czyli namalowanych linii,
strzałek i przejść. Wychowankowie mogli wykazać się swoją
wiedzą w zawodach przy użyciu różnych środków lokomocji.
Impreza zakończyła się wręczeniem upominków i słodyczy.
Dzieci były zachwycone zabawą i jeszcze, udając się na spacer,
aktywnie dzieliły się wrażeniami.

Zakończenie roku 2019/2020 
w przedszkolu polskim

W roku 2019/2020 do sześciu grup 
Przedszkola Polskiego im. jana Platera Gajewskiego 
w Daugavpils uczęszczało 127 dzieci. 
nietradycyjnie 19 czerwca odbyło się bardzo skromne 
pożegnanie najstarszej grupy wychowanków, 
która już w przyszłym roku szkolnym zasili 
pierwszą klasę Polskiego Gimnazjum 
im. józefa Piłsudskiego.

Mury Przedszkola Polskiego opuściło 
19 przedszkolaków, a uroczystość pożegnania odbyła się 
z 3-tygodniowym opóźnieniem. Impreza zaczęła się
Polonezem Wojciecha Kilara w wykonaniu absolwentów.
Potencjalni uczniowie pięknie recytowali wiersze,
tańczyli i śpiewali po polsku, łotewsku i angielsku. 
Dzieci i wychowawczynie pokazali ogrom pracy, którą
wykonują na co dzień.

W finale uroczystej akademii każdy absolwent
otrzymał świadectwo ukończenia przedszkola,
pamiątkowy album przedszkolny, książkę oraz dyplomy.
Natomiast rodzice w imieniu swoim i swoich dzieci
podziękowali dyrekcji, nauczycielom i wszystkim
pracownikom przedszkola za trud oraz cierpliwość
okazaną ich pociechom.
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Plany renowacji zabytków
polskich na Łotwie

już od wielu lat dzięki środkom finansowym 
i fachowcom z Kraju na Łotwie odnawiane 
są polskie zabytki. W okresie łotewskiego 
Święta narodowego līgo na Łotwę przybyła 
grupa konserwatorów z Polski z prezesem 
Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie» 
Mikołajem Falkowskim na czele.

Grupa, w której skład weszli również pracownik
Fundacji Małgorzata Aleksandrowicz oraz konserwatorzy
Marek Partyka, Dorota Gryczewska i Natalia Partyka,
rozpoczęła swoją wizytę w Dyneburgu. Zwiedzili Polskie
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego, którego renowację
dofinansowano ze środków Fundacji. Następnie udali się
na groby żołnierzy polskich na cmentarzu katolickim, a
także do Wyszek, Jankiszek i innych miejsc pamięci.

Głównym celem przybycia ekipy była ocena zakresu
prac renowacyjnych na rok bieżący. Pan Mikołaj Falkowski
opowiedział, że fundacja wznawia prace konserwatorskie
na terenie Łatgalii, które prowadzone są dzięki
dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego już od 2017 r. Będzie to już czwarty sezon

prac dedykowanych przede wszystkim żołnierzom polskim
1 Dywizji Piechoty Legionów Edwarda Rydza-Śmigłego,
którzy polegli 
w Łatgalii w latach 1919–1920 w walce z bolszewikami,
niosąc pomoc i przynosząc niepodległość państwu
łotewskiemu. W tym roku prace będą odbywać się 
w Dyneburgu na Cmentarzu Katolickim przy Pomniku
Nieznanego Żołnierza i krzyżu upamiętniającym żołnierzy
poległych w Kampanii Łatgalskiej. Jest to typowy krzyż,
postawiony ku czci żołnierzy polskich ufundowany przez
Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, wykonany
według przedwojennego wzoru. Wokół Dyneburga takich
krzyży jest kilkanaście, w miejscach, gdzie są pochowani
polscy żołnierze. W ubiegłym roku prace renowacyjne
przebiegały w siedmiu lokalizacjach, natomiast w tym roku
zaplanowano prace w Dyneburgu oraz Bukmujży, Wyszkach 
i Jankiszkach, czyli w miejscowościach znajdujących się 
w promieniu 50 km od miasta.

Prace prowadzone będą przy tych samych założeniach, 
co w poprzednich latach – rekonstrukcja krzyży,
uzupełnienie braków w fundamentach, podłoży, murków,
zadbanie o chodniki i infrastrukturę, otaczającą miejsca

pochówków. Największe krzyże, upamiętniające mogiły
zbiorowe, są przemalowywane w jednolity gołębio-biały
kolor, odtwarzane jest liternictwo na tabliczkach.

Prace miały być zakończone do maja tego roku, ponieważ 
4 maja planowana była wielka uroczystość z okazji stulecia
zwycięstwa w Kampanii Łatgalskiej. Niestety w wyniku
różnorodnych ograniczeń prace będą wykonane dopiero 
w drugim półroczu. Prezes wyraził nadzieję, że do końca
września 2020 r. kolejne 6 kwater żołnierzy dookoła
Dyneburga zostanie odnowionych. W efekcie prowadzonych
od kilku lat prac kilkanaście miejsc pamięci odzyska swoją
świetność i będzie czekać na patriotów i turystów,
miłośników historii. Dodatkowo na ten rok, dzięki wsparciu
Kancelarii Senatu i darczyńców Fundacji, przy współpracy 
z ZPŁ planowane jest otwarcie Pomnika Dowódcom
Ofensywy Dyneburskiej oraz upamiętnienie mniej znanego
bohatera tamtego okresu kpt. Myszkowskiego, pierwszego
polskiego oficera wywiadu, który przybył na Łotwę, żeby
pomóc Łotyszom i przygotować ich do obrony. 

Wpisuje się to w kompleks działań, przywracających
pamięć i wzmacniających tożsamość oraz polskie poczucie
patriotyzmu na terenach Łatgalii i Łotwy.



Projekt finansowany ze środków kancelarii Prezesa rady Ministrów 
w raMach zadania Publicznego dotyczącego PoMocy Polonii i PolakoM za granicą


