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22 marca 2021 r. obchodziła jubileusz 
sześćdziesięciolecia 
pani Maria Jurkowa – polka, patriotka, 
piosenkarka i kompozytorka, 
kobieta biznesu i filantropka. 
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4 stycznia 2021 roku w Parku wolności pod
krzyżem  na słobódce w dyneburgu odbyła się
uroczystość upamiętniająca polsko-łotewską
ofensywę. uczestniczyli w niej m.in. chargé d’affaires
rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Małgorzata
hejduk-gromek, zastępca attaché obrony ppłk.
sławomir kłosowski, prezes zPŁ ryszard
stankiewicz, mer dyneburga igors Prelatovs oraz
wicemer jānis dukšinskis.

101 rocznica Kampanii Łatgalskiej
Początek każdego roku dla łatgalskich 
Polaków związany jest z wspomnieniami 
o wyzwoleniu naszych terenów z 
rąk armii czerwonej. kluczową rolę 
w operacji „zima” i całej kampanii
Łatgalskiej odegrało wojsko Polskie,
dlatego co roku składamy 
hołd żołnierzom, którzy walcząc 
o naszą wolność,  zapłacili najwyższą
cenę, cenę życia.
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Pani konsul w swym wystąpieniu
podkreśliła, iż coroczne spotkania na
słobódce odgrywają ważną rolę, ponieważ
w ten sposób upamiętniamy rocznicę
kampanii Łatgalskiej, w której ramie w
ramię walczyli polscy i łotewscy żołnierze.
dzięki wsparciu żołnierzy polskich kampania
potoczyła się bardzo sprawnie  i zakończyła
się zwycięstwem sprzymierzonych wojsk.

Poinformowała też przybyłych na  tę
uroczystość Polaków, że w 2020 roku
ukończono renowacje wszystkich znanych
kwater i mogił żołnierzy polskich
znajdujących się w okolicy dyneburga.

z kolei zastępcą attaché obrony ppłk.
sławomir kłosowski przypomniał, o
wydarzeniach z 1919 r., kiedy to Łotwa i
Polska zostały zaatakowane przez wojska
armii czerwonej. wówczas  przywódcy
naszych krajów podjęli decyzję o wspólnej
walce z wrogiem. o udziale Polaków w tym
przedsięwzięciu zdecydował marszałek józef
Piłsudski. 

dwa miesiące później armia czerwona
została wyparta z naszego terytorium.
niestety, wielu żołnierzy walcząc ”za naszą i
waszą wolność” zginęło. Powinniśmy o tym
pamiętać i oddać im cześć. Polska delegacja

odwiedziła również inne
miejsca pamięci na
terenie Łatgalii: kwaterę
żołnierzy polskich na
cmentarzu w Ławkiesach,
pomnik legionistów
polskich w krasławiu,
groby poległych żołnierzy
w wyszkach oraz grób
nieznanego Żołnierza na
cmentarzu katolickim w
dyneburgu.
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wystawa o kampanii Łatgalskiej 
w sercu rygi

«Kadr» 
w Centrum Kultury
Polskiej
W Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu w lutym otwarto wystawę pani Ilony Linarte-Ruży. 
Autorka w ramach projektu „KADR „wystawiła 15 prac – tak zwanych aplikacji tekstylnych.

wirtualny 
«czas karnawału»
Rezekneński Oddział Związku Polaków na Łotwie w połowie
stycznia zorganizował wirtualne spotkanie 
pt. „ Czar Karnawałowy”, w którym wzięli udział członkowie
ZPŁ z Krasławia, Daugavpils, Malty, Jekabpils, Ludzy, Lipawy,
Rygi i Jełgawy.

warto przypomnieć, że co roku zespoły i chóry z polskie 
z terenu całej Łotwy spotykają się w krasławiu na festiwalu
kolęd i Pastorałek. niestety, w 2021 r. z powodu pandemii
festiwal nie mógł się odbyć. jednakże działacze z rezekne
postanowili 18 stycznia br. zorganizować spotkanie zdalnie. 
w przygotowanej z tej okazji imprezie  nawiązali do dawnej
polskiej tradycji karnawałowej. uczestnicy mieli okazję posłuchać
arii operetkowych oraz piosenek z lat dwudziestych 
i trzydziestych oraz recytacji wierszy w wykonaniu przyjaciół 
i partnerów z teatru internacional theatre william-es.

impreza odbyła się przy wsparciu Ministerstwa kultury rŁ 
i Południowołatgalskiego centrum wsparcia ngo.

w 2020 roku obchodziliśmy setną rocznicę kampanii
Łatgalskiej, w wyniku której armia czerwona została wyparta 
z terytorium Łotwy. operacja „zima” była wspólnym działaniem
dwóch walczących o wolność narodów – Polaków i Łotyszów.  

na wystawie prezentowane były unikatowe zdjęcia
pochodzące z rodzinnego archiwum świadka tych wydarzeń 
por. ludwika nowakowskiego ps. „bułgar”, dowódcy oddziału
sztabowego 1 Pułku Piechoty legionów. Materiały, dotychczas
nigdy i nigdzie nie publikowane, zostały nam przekazane przez
krakowskiego historyka dr krzysztofa nowakowskiego.

ludwik Piotr nowakowski urodził się 29 czerwca 1894 r. w
jarosławiu. Mieszkał we wsi Maksymówka koło Podwołoczyska.
uczył się w tarnopolu na terenie galicji wschodniej, (obecnie
ukraina). 3 sierpnia 1914 r. podczas mobilizacji  strzeleckiej
podchorąży „bułgar” jako jeden z pierwszych stawił się w
półkompanii tarnopolskich Polskich drużyn strzeleckich, o czym
zameldował komendantowi józefowi Piłsudskiemu.  

w lutym 1919 r. por. ludwika Piotra nowakowskiego -
„bułgara” z przeniesiono z frontu pod lwowem do 1 Pułku
Piechoty legionów przy formowanej 1 dywizji Piechoty legionów
gen. edwarda rydza-śmigłego. objął  wówczas dowództwo
plutonu, a nieco później - kompanii sztabowej. brał udział w
zdobyciu wilna oraz w walkach o dyneburg. zmarł 7 grudnia
1983r.  został pochowany na cmentarzu rakowickim w krakowie. 

wystawa na Placu livskim powstała we współpracy 
z samorządem miasta rygi.

W okresie od 25 stycznia do 26 lutego br. , 
na Placu Livskim (łot. Līvu laukums) w Rydze
prezentowana była wystawa pt. „Kampania Łatgalska
1919-1920 w obiektywie por. Ludwika Nowakowskiego
– uczestnika walk o wyzwolenie Łotwy”.

artystka twierdzi, że choć ponad
połowę życia  ludzie spędzają  w
drodze, to większość nie ma czasu
na to, aby zatrzymać się i nacieszyć
urokami pór roku, zmianami światła
dziennego czy różnorodnością
nastrojów. 

jej fenomen polega na tym, że
biegnąc, jadąc czy nawet leżąc,
potrafi kadrować swoje życie,
naturę, wydarzenia i uczucia. na
wystawie można zobaczyć, jak
poprzez swoje uczucia, przeżycia
oraz poszukiwania kompozycyjne,
kadruje naturę, którą widzi każdego
dnia. zaprezentowane w ckP prace
powstawały w latach 2019–2020,
pokazują sposób w jaki artystka
postrzega otaczający nas świat.

ilona linarte-ruża urodziła się
22 sierpnia 1962 r. w rēzekne w
rodzinie silwy weroniki linarte i
leonardsa linartsa. studiowała w
rydze u wybitnych pedagogów
rudolfa heimrata, aiji baumane
oraz wielu innych znanych artystów.
ukończyła Łotewską akademię
sztuki. Przez całe swoje zawodowe
życie zajmuje się  sztuką, tworzy
piękne i niepowtarzalne prace.

ilona linarte-ruża często
prezentuje swoje aplikacje na
wystawach na Łotwie oraz w innych
krajach (litwa, rosja, węgry, niemcy,
białoruś, estonia).

jej prace chętnie kupują
prywatni  kolekcjonerzy z Łotwy,
kanady i niemiec.
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Rozmawia 

RYSZARD STANKIEWICZ

– panie Antoni proszę opowiedzieć o swojej rodzinie,
o swoim życiu. 

– urodziłem się 24 marca 1936 r. w szpitalu na
ulicy warszawskiej. Mieszkaliśmy na starym
forsztacie na ulicy jeziornej razem z dziadkami. w
czasie wojny ojciec pracował na kolei żelaznej
zwrotniczym. byli sowieci, niemcy, znów sowieci i ze
wszystkimi musiał współpracować. rodzina była
duża, mam trzy siostry i brata. w 1944 r. poszedłem
do polskiej szkoły. Miałem iść w 1942 r., jak
ukończyłem 6 lat, lecz ojciec musiałby napisać, że
jestem Łotyszem. niemcy nie pozwalali Polakom
chodzić do szkoły. jak przyszli sowieci w 1944 r. od
razu poszedłem do szkoły i cztery lata uczyłem się w
polskiej szkole na forsztacie. Mieściła się w trzech
gmachach. Później pan filipiecki, który rządził
edukacją w mieście, zamknął szkołę na forsztacie.
Przez rok chodziłem do szkoły polskiej na nowym
Planie na rogu ulicy likśnieńskiej i kiedyś
soldatskiej dorogi. do piątej klasy już musiałem iść
do szkoły rosyjskiej. w 1952 r. ukończyłem siedem
klas. Miałem zamiar iść do technikum kolejowego,
lecz miałam wadę wzroku i poszedłem do
technicznej szkoły kolejowej, która ukończyłem w
1954 r. dostałem pracę w zakładach naprawiających
lokomotywy. 

rok pracowałem i wzięto mnie do wojska. byłem
w rydze i w królewcu przez 2,5 lata. doszedłem do
stopnia starszego sierżanta i zaproponowano mi

zostać w wojsku, lecz wróciłem do domu. w 1958 r.
wróciłem. ciężko było z pracą. zawdzięczając
znajomym znalazłam posadę ślusarza w zakładach
Mleczarskich w dyneburgu. Pracowałem tam przez
ponad 38 lat. Przez ten czas wspiąłem się od
ślusarza do zastępcy kierownika zakładu.
otrzymałem dużo podziękowań za dobrze wykonaną
pracę: mam 38 różnych dyplomów. 

Mam też brązowy medal z wystawy przemysłowej
w Moskwie w 1972 r. za wytworzenie w naszym
zakładzie formy z polistyrolu takiej jak obudowy dla
rur, żeby trzymały ciepło lub chłód. Po osiągnięciu
wieku emerytalnego jeszcze przez 9 lat pracowałem
jako kierownik magazynu lodów. Poszedłem na
emeryturę w 1999 r.

W 2025 roku Daugavpils
będzie obchodził wielki
jubileusz – 750 urodziny.
Jednym z symboli miasta
jest „Mewa”, która już
prawie pięćdziesiąt lat
codziennie spotyka setki, 
a nawet tysiące
wjeżdżających 
do Daugavpils
mieszkańców i gości. Jedną
z osób zaangażowanych 
w tworzenie tego obiektu
środowiskowego był
ANTONI CHRZCZANOWICZ,
który 24 marca 2021 r.
obchodził 85 urodziny. 
Ten inteligentny, pracowity
i bardzo skromny człowiek
pochodzi ze staropolskiego
szlacheckiego rodu
Chrzczanowiczów herbu
Wieniawa.

Аntoni 
Сhrzczanowicz –
Polak w cieniu «mewy»

wywiadwywiad

jak przyszli niemcy, to spodobał się im nasz
dom. Chcieli, żebyśmy się wynieśli. 
Ojciec był wykształcony, znał 4 języki m.in.
niemiecki. Zaczął z nimi rozmawiać,
powiedział, że możemy mieszkać w piwnicy,
bo nasz dom miał piwnicę. Niemcy się
zgodzili. Zrobili rodzice z desek łóżeczka. 
tak mieszkaliśmy w piwnicy: dziadkowie,
rodzice i nas czwórka. 
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wywiad
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– W czasie wojny był pan jeszcze dzieckiem, ale
może pamięta pan tamte czasy, jakieś ciekawe
wydarzenia...

– byłem dzieckiem, ale wiele pamiętam. na
przykład, kiedy w 1940 r. przyszli sowieci, mieliśmy
sąsiada, takiego kuka, komunistę z przekonania,
który biegał po pagórku tam na forsztacie i krzyczał
po rosyjsku – zostaliśmy uwolnieni! 

jeszcze taka ciekawostka, że jak przyszli niemcy,
to spodobał się im nasz dom. chcieli, żebyśmy się
wynieśli. ojciec był wykształcony, znał 4 języki m.in.
niemiecki. zaczął z nimi rozmawiać, powiedział, że
możemy mieszkać w piwnicy, bo nasz dom miał
piwnicę. niemcy się zgodzili. zrobili rodzice z desek
łóżeczka. tak mieszkaliśmy w piwnicy: dziadkowie,
rodzice i nas czwórka. w podwórku mieliśmy dobrą
studnię, ale woda zaczęła się psuć. niemcy myśleli,
że coś złego zrobiliśmy. ojciec mówi, że to nie my, że
trzeba wodę wypompować i zobaczyć. dali wiadra
żołnierzom i kazali wodę wypompować. wodę
wygarnęli i niemiec krzyczą, że coś leży na dnie.
wyciągnęli worek fasoli. niemcy sobie żywność w
workach przywozili. widocznie któryś postawił na
brzegu studni, no i wpadło im. zaczęła się psuć
woda. Mieszkaliśmy tak w piwnicy przez kilka
miesięcy, ale przyjechał jakiś szef i kazali nam się
wynieść. wyjechaliśmy w okolice jeziora ricza tam
babci brat z rodziną mieszkał. dwoma wozami nas
rodzina przewiozła do siebie. ojciec rowerem 30km
do pracy dojeżdżał do dyneburga. ja w czasie wojny
już pomagałem w gospodarstwie np. świnie pasłem. 

kiedy rosjanie już następowali, to niemcy zaczęli
się wycofywać. brali ze sobą siłę roboczą. nam
również kazali się spakować i wszystkich, oprócz
jednej siostry, która była u babci, chcieli zabrać do
niemiec. dojechaliśmy do Poniewierza, ale już tam
sowieci niemców dopadli, no i oni uciekali, a nas
zostawili. tak wróciliśmy. najpierw na wieś, a potem
na forsztat. tam niemcy nic nie zniszczyli, wszystko
było zostawione w domu. niemcy byli uprzejmi,
jeżeli złego nic nie robił ktoś. Pamiętam siedziałem
na ulicy i bawiłem się. niemcy szli, czekoladkę dali. a
sąsiedzi mieliśmy, takich Pitaszko. ona za mąż
wychodziła. kiedy wracali ze ślubu w kościele to
niemcy im kwiaty dali. 

– Niewiele osób wie, że przyczynił się pan do
powstania jednego z najbardziej rozpoznawalnych
symboli naszego miasta „Mewy”, która wita wszystkich
wjeżdżających ze strony Rygi. proszę opowiedzieć o
tym ciekawym wydarzeniu.

– było rozporządzenie miejskich władz, że 700-
lecie miasta powinniśmy uczcić jakimś symbolem,
znakiem. Mamy 5 wjazdów do miasta i zdecydowali,
że na każdym trzeba ustawić jakiś znak. Pracował w
naszym zakładzie malarz, który m.in. reperował
kościoły i nasz główny inżynier poprosił go, żeby
wymyślił jakiś obiekt, który można byłoby ustawić na
wjeździe. za kilka tygodni przyniósł rysunek mewy.

spodobało się to inżynierowi, władzom miejskim, ale
pytali, dlaczego mewa, bo przeciąż dyneburg nie jest
morskim miastem. artysta odpowiedział – spójrzcie,
ile mew lata nad miastem. szczegółowy projekt
„Mewy” został opracowany przez instytut w rydze.
dla naszego zakładu był to zbyt duży projekt,
żebyśmy mogli go samodzielnie wykonać. dwa
skrzydła zostały wykonane osobno i przywieziono je
do naszej pracowni, w której wtedy pracowało ponad
60 osób. Ponieważ używaliśmy w zakładach
właściwą do wykonania
również tego zadania stal
nierdzewną, to
zamówiłem niezbędną
ilość i zaczęliśmy
obszywać skrzydła
płytami metalowymi.
wykorzystywaliśmy sprzęt
do spawania
sprowadzony do
zakładów mleczarskich z
czech. cała praca od
początku do końca w
naszej pracowni trwała trzy miesiące. na miejsce
docelowe „Mewę” wieźliśmy samochodami
ciężarowymi, potrzeby był również dźwig 10-tonowy.
wykopany został duży rów, do którego zalano 30
metrów sześciennych betonu. ustawiliśmy „Mewę”,
litery, które też robiliśmy z tej samej 2 mm stali.
byłem odpowiedzialny za prace ustawienia tego
symbolu; łatwo nie było. teściowa moja chorowała,
żona przy niej w szpitalu, a ja zabierałem córki do
samochodu, wtedy miały 6 i 3 latka, i spacerowały po

terenie budowy, po lesie. i tak oto już od prawie
pięćdziesięciu lat „Mewa” wita nas przy wjeździe. 

– pochodzi pan z polskiej rodziny, pana Żona jest
polką. Jak w trudnym okresie sowieckim
utrzymywaliście polskość?

– dziadek i babcia byli Polakami, dziadek
pochodził z nowoaleksandrowa, dziasiaj zarasai (na
litwie), przyjechał w latach 20-tych, kupił ziemię na
starym forsztacie i wybudował dom. rozmawialiśmy
tylko po polsku, co niedzielę chodziliśmy do kościoła

na piechotę, bo nie było
środków komunikacji
żadnych. Potem jak
założyli linię tramwajową
w latach 50-tych, to było
łatwiej. dziadek był
wykształcony. tutaj był
kierownikiem dworca
warszawskiego, który
znajdował się między
starym forszatem, a
miastem. babcia nie
pracowała, miała krowę.

konia też mieli. w okresie wojny dziadek furmanem
pracował. ojciec wyuczył się na zwrotniczego, ale z
pracą było krucho. Musiał iść do rygi do biskupa, aby
mu pomógł zdobyć posadę. Moja żona gertruda
bardzo aktywnie działała i nadal działa w
„Promieniu”. Młodsza córka ukończyła w Polsce
studia prawnicze, przez jakiś czas pracowała nawet
w ambasadzie. Pomagała przy wydawaniu kart
Polaka. starsza córka ukończyła medycynę i jest
lekarzem. 

Pracował w naszym zakładzie malarz, który
m.in. reperował kościoły i nasz główny
inżynier poprosił go, żeby wymyślił jakiś
obiekt, który można byłoby ustawić na
wjeździe. Za kilka tygodni przyniósł rysunek
mewy. Spodobało się to inżynierowi,
władzom miejskim, ale pytali, dlaczego
mewa, bo przeciąż Dyneburg nie jest
morskim miastem. Artysta odpowiedział –
spójrzcie, ile mew lata nad miastem. 

budowa pomnika Czajki odbyła się w 1975 roku według szkicu artysty-projektanta
Zakładu Mleczarskiego w Daugavpils. „Mewa” została zbudowana na cześć 
700-lecia Dyneburga. Na okładzinę kompozycji wydano ponad 2 tony metalu. 
Rozpiętość skrzydeł „Mewy” sięga 30 metrów.
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talent daje bóg

Rozmawia KRYSTYNA KUNICKA

– Czym dla pani Marii jest polskość?
– Polskość jest dla mnie wszystkim. jestem polską

nacjonalistką w dobrym tego słowa znaczeniu. uważam,
że wszystko, co polskie, dla mnie jest dobre. bardzo
kocham wszystko, co polskie. według mnie człowiek nie
może należeć do wielu kultur. Pochodzę z inflant, interesy
Polski i Polaków zawsze dla mnie będą najważniejsze, nie
zważając na moje łotewskie obywatelstwo (śmieje się).

– Kto kultywował polskie tradycje w rodzinie?

– Mam bardzo dużą rodzinę. Przodkowie byli w
większości Polakami, lecz mam w rodowodzie także
litwinów niemców, ukraińców i białorusinów. język
polski znam zawdzięczając dziadkom. szkoła polska
została zamknięta w 1949 roku i nie miałam możliwości
uczęszczać do szkoły polskiej. Podobnie jak inni
przedstawiciele mego pokolenia, polskiego uczyłam się w
domu. nie rozmawiano ze mną w domu w żadnym innym
języku, co mnie w dzieciństwie czasami denerwowało, ale
teraz się cieszę, bo znam język polski. w mojej rodzinie
zawsze był kult Matki boskiej częstochowskiej, mieliśmy
obrazy i każdy z nas marzył, żeby pojechać do

Pani Maria jurkowa jest jedną z pierwszych działaczek „Promienia”. razem i innymi
Polakami pomagała odrodzić polskość w dyneburgu po okresie sowietyzacji, kiedy za
samo bycie Polakiem można było trafić do gułagu. jest osobą szanowaną i lubianą, chociaż
zawsze jest do bólu szczera, a czasami nawet ostra. Maria jurkowa – Polka, patriotka,
piosenkarka i kompozytorka, kobieta biznesu i filantropka, 22 marca 2021 r. obchodziła
jubileusz sześćdziesięciolecia. 

częstochowy i pomodlić się przy prawdziwym obrazie.
babcia moja nigdy nie była Polsce, lecz mówiła do mnie,
że kiedyś na pewno tam pojadę. Myślę, że tak samo jak
wiele osób z jej pokolenia, miała sentyment do Polski, jej
poczucie patriotyzmu do kraju, w którym nigdy przeciąż
nie była, było większe niż u Polaków, którzy mieszkają w
Polsce.

– Czy ważne było dla pani odrodzenie polskości pod
koniec lat 80-tych?

– bardzo ważne. byłam jedną z pierwszych osób, które
wstąpiły do „Promienia”. aktywnie działałam, znałam
wszystkich prezesów. jako jedna z pierwszych osób
wyjechałam też na studia do Polski w 1989 r. kiedy
pewien dziennikarz w kraju zapytał, co najbardziej
podoba mi się w Polsce, odpowiedziałam, że podoba mi
się to, że wszyscy rozmawiają po polsku. dziennikarz
powiedział, że chyba nie zrozumiałam, o co mnie pyta.
Mówię do niego, nie, dobrze rozumiem, lecz Pan chyba
nie zrozumiał odpowiedzi. wyjaśniłam mu, że należę do
ludzi, którzy z racji miejsca zamieszkania, na co dzień
używają wielu języków, a chciałabym używać tylko
polskiego, tak, jak to jest w Polsce. wszędzie i zawsze
mówić po polsku. jest to wielkie szczęście, którego Polacy
nie są świadomi. 

– Skąd zamiłowanie do muzyki w pani życiu?
– już we wczesnym dzieciństwie byłam otoczona

polskimi piosenkami. wychowałam się na takich
utworach jak „szła dzieweczka do laseczka”, „nie daleko
od krakowa”. nie byłam w tamtych czasach w krakowie,
warszawie, lecz śpiewałam o tych miastach. Mój dziadek
był kompozytorem. napisał dużo utworów. grał na gitarze.
nie wiem czy mogłabym nie mieć zamiłowania do
muzyki, bo mam to w genach. dziadka mama była
pierwszą akompaniatorką w kinie „edem” w dyneburgu.
kiedyś było nieme kino i akompaniowała tam na
fortepianie, na żywo. czyli musiała być bardzo dobra. jej
mąż, mój pradziad, przez jakiś czas był organistą w

kościele nieokalanego Poczęcia nMP w dyneburgu. Moja
mama przez 25 lat grała w orkiestrze symfonicznej
broksa, galickiego. siedziałam na próbach, na koncertach
i wchłaniałam muzykę. do dzisiaj mam tak, że słyszę
każdy instrument w orkiestrze, a jeżeli nie słyszę, to
znaczy, że orkiestra gra dobrze (śmieje się). Pan bóg dał
mi talent do pisania muzyki. Mówię o tym bardzo może
nieskromnie, ale uważam, że talent daje właśnie bóg.
Muzyka gdzieś tam jest w powietrzu, budzę się i po
prostu ja zapisuję. nawet nie wil ile utworów napisałam...
zaszczytem dla mnie jest bycie autorką hymnu Polskiego
gimnazjum, napisałam utwory pamięci sybiraków, bo mój
dziadek kiedyś został zesłany za tę swoją polskość do
gułagu. najbardziej udanym, według mnie, utworem
przeze mnie napisanym jest „daj Panie boże”, który
śpiewają w różnych miejscach na świecie.

– Jakie są pani plany na najbliższą przyszłość?
– Planowałam właśnie na swoje sześćdziesiąte

urodziny wydać książkę ze wszystkimi moimi utworami
oraz utworami sybiraków, które zgromadziłam
zawdzięczając śp. irenie Prozor, ale nie udało się. Musze
jeszcze nad tym popracować. chciałabym, żeby uczniowie
gimnazjum, przedszkolacy, wszyscy mogli korzystać z
mojej muzyki. chciałabym też jeszcze stworzyć jakiś
polski zespół, ale zobaczymy czy się uda. oczywiście cały
czas uczestniczę w działaniach „Promienia” i zawsze będę
się angażować w polskie sprawy.

14 15



16 17

historiahistoria

józef byczkowski to wieloletni nauczyciel historii w szkołach średnich na
wileńszczyźnie, Łatgalii i śląsku opolskim, pracownik naukowy instytutu śląskiego w
opolu, wykładowca wyższej szkoły Pedagogicznej, założyciel stowarzyszenia
„wspólnota Polska” w opolu, członek Polskiej akademii nauk oraz wielu stowarzyszeń
regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. autor opracowań politologicznych,
m.in.: „ludność polska na pograniczu śląska opolskiego i dolnego 1848-1914”
(katowice 1969); „robotnicy zagraniczni w nrf” (opole 1971); „Mniejszości narodowe
w europie 1945-1974” (opole 1978); „Polonia w europie” (opole 1990). często
wspominał dyneburg, rygę, Łotwę. kochał Łatgalię. 

Tomasz Otocki, „polak na Łotwie”: po II wojnie światowej
trafił pan na Śląsk Opolski, jednak urodził się pan w 1927
roku w Dyneburgu. Od jak dawna pańska rodzina mieszkała
w Łatgalii?

Prof. Józef Byczkowski: gdy mówimy o moim ojcu, to
jego rodzina trafiła do inflant Polskich jeszcze w czasach
zygmunta augusta. to był XVi wiek i wtedy miała miejsce
imigracja z terenów rzeczypospolitej. Podobno
przodkowie ojca dostali ziemię w bebrze (bebrene), koło
iłukszty, a więc w semigalii, po drugiej stronie dźwiny.  z
kolei rodzina matki pochodziła z jakobsztatu (jēkabpils). 

– proszę powiedzieć, czy w czasie niepodległej Łotwy
miał pan okazję chodzić do polskiej szkoły?

– u mnie sytuacja była trochę bardziej
skomplikowana. ojciec był Polakiem i matka także była
Polką, ale ona cała rewolucję październikową przeżyła w
Petersburgu. jak w czasie i wojny światowej na ziemie
łotewskie zbliżali się niemcy, rodzina podjęła decyzję o
wyjeździe w głąb rosji, gdzie zastała ich właśnie

rewolucja. dziadek zmarł w Petersburgu na cholerę.
Matka przeżyła w rosji do 1922 roku, wtedy zaczęła się
repatriacja. trzeba było jechać do tego kraju, z którego się
pochodzi. Matka pochodziła z jakobsztatu nad dźwiną,
niestety nie udało jej się trafić ponownie do tego miasta,
tam już nic na nią nie czekało. ostatecznie osiadła w
dyneburgu, gdzie zapisano ją jako „Łotyszkę”. 

wtedy zaczęły się nasze kłopoty. gdy trzeba było mnie
oddać do szkoły, musiałem iść do szkoły łotewskiej. były
to już bowiem czasy dyktatora kārlisa ulmanisa, który
podjął decyzję: jeśli jedno z rodziców jest Łotyszem,
dziecko nie może pójść do szkoły mniejszościowej. zatem
uczyłem się po łotewsku i dopiero gdy w 1940 roku
przyszli rosjanie, oni otworzyli dwie polskie szkoły. wtedy
ja zacząłem się uczyć po polsku. Paradoksalnie było to
dopiero w czasach sowieckich. 

– pamięta pan, jak nazywały się pańskie szkoły?
– Pierwsza z nich to była ósma szkoła podstawowa

przy ulicy kowieńskiej (kauņas iela), gdzie uczyłem się po

józef byczkowski:

„Z moich przeżyć w Dyneburgu
można by nakręcić film”
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łotewsku. z kolei polskie szkoły w czasach sowieckich, z
tego co pamiętam, nie miały specjalnej nazwy. 

czy w szkole łotewskiej wszystkie zajęcia były po
łotewsku?

oczywiście, natomiast uczono nas także języków
obcych: niemieckiego i angielskiego. jako dziecko bardzo
dobrze mówiłem już po angielsku, bo lubiłem ten język. 

– Ojca stracił pan, gdy miał pan zaledwie rok, był pan
jedynakiem, proszę powiedzieć, czym zajmowała się pańska
matka?

– Pracowała w szpitalu czerwonego krzyża przy ulicy
warszawskiej. tam jako dziecko jadałem obiady. niestety
dyrektora tego szpitala wywieziono w 1941 roku.
straciliśmy dobroczyńcę, on nam wcześniej dużo
pomagał  materialnie. 

– Mieszkał pan w przedwojennej Łotwie, ale czy
odwiedzało się wtedy polskę, jeździli państwo do polski?

– nasza rodzina nie. choć słyszało się, że część osób
wyjeżdżała do swoich krewnych albo na specjalne
zaproszenie. My za to co roku chodziliśmy z pielgrzymką
do agłony. to było około czterdziestu kilometrów. Po
drodze gdzieś nocowaliśmy. ale kiedyś wyszliśmy z rana i
wieczorem już byliśmy na miejscu. Przed wojną
odwiedziłem także iłuksztę, która była za dźwiną i
nazywała się semigalią. o krasławie tylko słyszałem,
wiem, że tam były religijne uroczystości św. donata. jak
wracaliśmy z Łotwy do dyneburga, to przejeżdżaliśmy
przez krasław, oglądaliśmy przez szyby zamek Platerów.
jeśli mowa o bliższych miejscowościach, to pamiętam, że
jeździliśmy autobusem kąpać się do Pohulanki albo na
stropy. 

– Co pan pamięta z przedwojennego Dyneburga?
– Pamiętam księgarnię bolesława juchniewicza, która

znajdowała się przy ulicy wodzowskiej (Vadoņa iela),
między bankiem a gimnazjum łotewskim. juchniewicz to
był starszy, sympatyczny pan. Mój pierwszy elementarz
kupowaliśmy właśnie u niego, ja uczyłem się wtedy w
domu. nasza znajoma panna Paulina Pocis uczyła mnie
przez dwa lata. wtedy nie wolno było nas uczyć, ale ona
była odważna, uczyła polskie dzieci. uczyła nas alfabetu,
pacierzy, sprowadzała z Polski czasopismo  religijne
„rycerz niepokalanej”. dzięki pani Paulinie doskonale
poznałem rachunki, historię Polski. 

– Czytało się w Dyneburgu polskie gazety?
– w latach trzydziestych kupowaliśmy wydawany w

rydze tygodnik „nasze Życie”. czytaliśmy również rosyjską
gazetę emigracyjną „gazieta dla wsiech”. to był tygodnik
na bardzo dobrym poziomie.  w 1939 roku matka kupiła
radio. wtedy bardzo się cieszyliśmy, bo mogliśmy słuchać
polskich audycji. to było ważne zwłaszcza wtedy, gdy
wybuchła wojna polsko-niemiecka. wtedy matka płakała,
słuchając radia, szczególnie jak pojawiały się informacje

o westerplatte, o nalotach na Polskę.  Pamiętam audycje
„westerplatte jeszcze się broni” i inne podobne. 

– przed II wojną światową Dyneburg był wieloetnicznym
miastem, gdzie spotykano różne narodowości. Jak układały
się relacje polaków z Żydami, z Rosjanami czy Łotyszami?

– relacje układały się dość dobrze. nawet za czasów
ulmanisa, gdy oficjalna polityka była dość ostra.
Pamiętam Łotwę jako spokojny, tolerancyjny kraj, niestety
po 1945 roku polityka narodowościowa była taka, a nie
inna. Przyjęto zbyt dużo ludności rosyjskiej, zakazano
działalności polskich organizacji. litwini czy estończycy
jakoś się przed tym obronili. na Łotwę zaś przyjechało
paręset tysięcy ludności z głębi związku sowieckiego.
wracając do okresu międzywojennego: miałem kolegów
Łotyszy i kolegów Żydów. tych ostatnich spotkał w czasie
ii wojny światowej tragiczny los. Można powiedzieć, że na
Łotwie było spokojnie. dopiero jak do władzy doszedł
adolf hitler w niemczech, pojawiła się taka akcja, żeby
„bić Żydów”. to chyba był 1936 czy 1937 rok...

– Byli w Dyneburgu także Niemcy. 
– niemców było niedużo i oni trzymali się razem.

właścicielką mieszkania przy ulicy Ventspils 50, w którym
spędziłem dzieciństwo, była niemka. ona trochę mnie
uczyła po niemiecku. Pierwszą biblią, taką kolorową,
którą jako dziecko zobaczyłem, była biblia niemiecka.
ona później nam ją podarowała. z kolei służącymi w
naszym domu były rosjanki. Żartuję, że mieszkając w
dyneburgu miałem co roku trzy boże narodzenia:
katolickie, luterańskie i prawosławne. rosjanki ciągnęły
mnie wtedy do cerkwi. Modliły się, a ja stałem, patrzyłem.
u nich nie było żłobków, ozdóbek świątecznych, tylko
obrazy. wieczorem chodziłem na niemieckie, luterańskie
boże narodzenie „do kirchy”, a więc obecnej katedry
Marcina lutra. to zresztą bardzo piękny rejon dyneburga,
a więc „góra kościołów”, gdzie znajdują się świątynie
różnych wyznań.

Moją rodzinną parafią był kościół niepokalanego
Poczęcia najświętszej Maryi Panny w dyneburgu, tak
zwany „nowy kościół”. Pamiętam, że w wielkanoc przy
grobie pańskim zawsze stała warta honorowa harcerzy
polskich. ja miałem wstąpić do harcerstwa, ale nie
zdążyłem. do polskich organizacji młodzieżowych nie
należałem, ale chodziło się do domu Polskiego, który
znajdował się podobnie jak obecnie przy ulicy
warszawskiej. Pamiętam, że tam był taki teatrzyk
świąteczny, w którym brałem udział, coś w rodzaju
świątecznej szopki. 

– Wspomniał pan o Żydach, do których jeszcze wrócimy...
– zapamiętałem rodzinę górewiczów, czyli

dyneburskich aptekarzy. ich apteka znajdowała się za
targiem, już na nowym Planie. górewicz zawsze
częstował mnie czekoladowymi cukierkami, głaskał po

głowie. jednak prawdziwą frajdą była możliwość kręcenia
rączką specjalnej kasy, która znajdowała się w aptece. on
na to wszystko pozwalał. z dyneburskimi Żydami
rozmawiało się po rosyjsku. jidysz nie znaliśmy, a po
łotewsku Żydzi mówili słabo. 

– A byli Litwini w Dyneburgu?
– za rzeką, tam gdzie teraz jest dzielnica grzywa. był

taki litewski ksiądz Prodis, który odprawiał mszę po
litewsku, łotewsku i po polsku. on mnie uczył łaciny w
gimnazjum rosyjskim. to było m.in. w czasie ii wojny
światowej, gdy trzeba było prosić niemca, by zgodził się,
bym chodził do rosyjskiego gimnazjum w dyneburgu. 

– Chciałbym się jeszcze zatrzymać przy polskich
tradycjach w Dyneburgu. Czy może pan opisać, jak
wyglądały polskie święta, np. Boże Narodzenie?

Niemców w Dyneburgu było niedużo i oni
trzymali się razem. Właścicielką
mieszkania przy ulicy Ventspils 50, w
którym spędziłem dzieciństwo, była
Niemka. Ona trochę mnie uczyła po
niemiecku. Z kolei służącymi w naszym
domu były Rosjanki. Żartuję, że
mieszkając w Dyneburgu miałem co roku
trzy boże Narodzenia: katolickie,
luterańskie i prawosławne. Rosjanki
ciągnęły mnie do cerkwi. Wieczorem
chodziłem na niemieckie, luterańskie
boże Narodzenie „do kirchy”, a więc
obecnej katedry Marcina Lutra. Moją
rodzinną parafią był zaś kościół
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Dyneburgu, tak zwany
„nowy kościół”. Pamiętam, że w
Wielkanoc przy grobie pańskim zawsze
stała warta honorowa harcerzy polskich.
ja miałem wstąpić do harcerstwa, ale nie
zdążyłem. Do polskich organizacji
młodzieżowych nie należałem, ale
chodziło się do Domu Polskiego, który
znajdował się przy ulicy Warszawskiej.
Pamiętam, że tam był taki teatrzyk
świąteczny, w którym brałem udział, coś w
rodzaju świątecznej szopki – wspominał w
2015 r. prof. józef byczkowski (1927-
2020), wieloletni pracownik Zakładu
badań Historycznych i Niemcoznawczych
Instytutu Śląskiego w Opolu, wykładowca
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu,
działacz Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” w Opolu. 



na stole zawsze lądowało dziewięć czy dwanaście
potraw, nie pamiętam już dokładnie. Matka piekła postne
bułeczki, oczywiście zawsze był opłatek. do tego dania
rybne. bardzo lubiliśmy kilki łotewskie. brało się taką
kilkę na kanapkę z jajkiem i to było cudowne.  była to
także najlepsza zakąska do wódki. Miałem przyjaciela,
który po wojnie dostarczał mi kilki, potem moi krewni z
wilna przywozili. teraz to już nie te same smaki co kiedyś.  

wspominając stół wigilijny: była zupa rybna ze
szczupaka. zaś w święta coś w rodzaju duszonej kapusty z
mięsem, wielowarstwowej: kapusta-kiełbasa, kapusta-
mięso, kapusta-golonka etc. to się dusiło w domowym
piecu przez cała noc. były także szpekuchy: bułeczki
nadziewane słoniną albo szynką. Mama się na mnie
denerwowała, bo ja brałem tę szpekuchę, wydłubywałem
mięsko, a ciasto zostawiałem. jeśli chodzi o słodkości to
na stole był  najczęściej sernik i makowiec. 

– Wigilia była postna, bo katolicka. Ale czy luterańscy
Łotysze mieli inne potrawy?

niemcy dawali na stół gęś z kapustą. Pamiętam, że
szpital czerwonego krzyża, w którym pracowała matka,
urządzał wigilię dla wszystkich pracowników, bez różnicy
wyznania i narodowości. w podziemiach była jadalnia,
nam jako dzieciom dostawały się zazwyczaj jakieś
kawałki pieczywa czy ciasta. 

szpital  dawał  także swoim pracownikom bardzo
piękne podarki świąteczne. ja i mama dostawaliśmy
kolorowe paczuszki: czekoladę, pomarańcze, cukierki,
wafelki. to była frajda dla dzieci. Ponadto czerwony krzyż
otrzymywał zawsze dary z usa. Pamiętam nawet, że
nosiłem amerykańskie ubranka. 

– A jak obchodziło się Wielkanoc, podobnie jak w polsce,
czy były różnice?

chyba podobnie. rankiem mieliśmy rezurekcję, po
powrocie z kościoła  jadło się święcone. specjalnością
naszego domu było udko cielęce. 

– pamięta pan polskie i łotewskie święta narodowe?
– 18 listopada chodziło się na Plac jedności w

dyneburgu (Vienības laukums). tam odbywała się defilada
narodowa. wieczorem puszczano sztuczne ognie. w tym
dniu miasto było pięknie udekorowane. lampiony,
girlandy, na wszystkich ważnych budynkach. było także
coś w rodzaju „płoszki”: puszka po kawie lub po
konserwach, tam się nalewało tłuszczu, dawano knot,
który trzymał się na drucikach. Paliło się to przez całą
noc. Pamiętam, że przed świętami łotewskimi zawsze
zbieraliśmy puszki. 

– Czy dyktator Kārlis Ulmanis kiedykolwiek przyjechał
do Dyneburga?

Pamiętam, że przyjechali do nas ulmanis i minister
obrony generał jānis balodis. to było chyba na ulicy
Viestursa. wiem, że w dyneburgu funkcjonowało wtedy
towarzystwo Łotewskie (Latviešu biedrība). wtedy mama
mówi do mnie: „choć szybko, zobaczysz naszego prezydenta
Ulmanisa”. rzeczywiście pobiegliśmy, stanęliśmy na ulicy,
tam już było dużo ludzi. w końcu przejechał kabriolet, w
którym siedziało dwóch siwych panów, ulmanis i balodis,
oni machali do ludzi. Łotyszom się to bardzo podobało,
rosjanom – nie. rosjanie nie lubili ulmanisa. 

chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz: jak
chodziłem do łotewskiej szkoły, to tam zawsze uroczyście
obchodziło się dni niepodległości litwy, Polski i estonii.
jak w 1935 roku zmarł józef Piłsudski, była żałoba
narodowa. w szkole puszczono nas wcześniej do domu.
Poszliśmy do kościoła, gdzie była msza żałobna za
Piłsudskiego. Mama  mi mówiła, że moje imię nadała mi

na cześć j. Piłsudskiego, z czego byłem zawsze bardzo
dumny.

– pamięta pan wybuch II wojny światowej? Wspominał
pan już, że matka słuchała wtedy radia...

– Pamiętam, jak do wschodniej Polski wkroczyły 17
września 1939 roku wojska sowieckie, to wtedy do
dyneburga przyleciało bardzo dużo polskich samolotów.
Przyjechały także pociągi pełne uciekinierów z wilna.
Matka biegała na dworzec i przynosiła im ciepłą strawę. 

– W czerwcu 1940 roku nastąpiła sowiecka okupacja
Łotwy. paradoksalnie dopiero wtedy udało się panu
rozpocząć naukę w polskiej szkole. Skąd pochodzili
nauczyciele w czasach sowieckich?

wielu nauczycieli było miejscowych, ale sporo
przyjechało także ze lwowa. lwów od września 1939
roku był bowiem pod okupacją sowiecką. 

– pamięta pan nazwiska nauczycieli?
– Pani Mongardowa nauczała nas w polskiej szkole

gimnastyki. kierowniczką naszej szkoły była pani
fiedorowiczówna, która pochodziła ze lwowa, bo
poprzedniego dyrektora dauksztę rosjanie wywieźli. był
także nauczyciel matematyki baużyk, to znana w
dyneburgu rodzina. tak potrafił nas nauczyć matematyki,
że stałem się najlepszym matematykiem w klasie,
wygrałem nawet konkurs (śmiech). 

był także nauczyciel Mikuło, Polak ze lwowa, który
uczył nas śpiewu i przyrody. on chodził z mandolinką i
nauczył nas paru patriotycznych piosenek: „dziś do ciebie
przyjść nie mogę” czy „szara piechota”. Później miał z tego
powodu nieprzyjemności. ale miał także dużą odwagę,
skoro robił to w czasach sowieckich. 

– Jaka była atmosfera w czasie okupacji sowieckiej?
– w szkole panował marksistowski duch, zapisywano

do komsomołu i do pionierów. Mama mnie zawsze
broniła, żeby do tych pionierów nie zapisywać, mówiła, że

źle się czuje etc. oczywiście świętowano wtedy święto
Pracy i dzień rewolucji Październikowej, odbywały się
specjalne defilady. namawiano nas, żeby nie chodzić do
kościoła. ale mimo to kościół był pełny. ludność katolicka
traktowała sowieckie nakazy z dużą przekorą. Pamiętam,
że w dyneburgu pełnił wtedy posługę późniejszy biskup
boļeslavs sloskāns. gdy spowiadał, do konfesjonału
ustawiały się kolejki młodzieży. 

– W czerwcu 1941 r. na Łotwę wkraczają Niemcy, czy
cieszyliście się?

– nie można tak powiedzieć. owszem, wielu Łotyszy,
cieszyło się, że kończy się okupacja, kończą się wywózki.
ale Polacy w dyneburgu pamiętali o 1939 roku, o wojnie
z niemcami. 

– W czasie wojny powstało w Dyneburgu getto. 
– ja tam nie byłem, nie pamiętam tego dokładnie, ale

przypominam sobie jedną straszną noc, gdy słychać było
krzyki ze strony jeziora. jest w dyneburgu jezioro
stropskie, gdzie są żółte piaski. tam na tych żółtych
piaskach rozstrzeliwali Żydów. kiedy byłem u mamusi w
szpitalu, żeby coś zjeść, wyszliśmy na moment. to było
straszne widowisko. niemcy na motorach, uzbrojeni, a ci
Żydzi szli, szli i szli. ulicą warszawską w stronę tych
stropów. niemiec zobaczył, że chcemy przejść, to
zatrzymał kolumnę, krzyknął „halt, weg” i przepuścił nas. a
później ci Żydzi znowu szli ulicą warszawską. swoją
drogą krzyżową. Po 1945 roku mieszkało w dyneburgu
zalewie paru rodzimych Żydów. 

– Co pan robił po ukończeniu rosyjskiej szkoły średniej?
– rozpocząłem naukę w instytucie nauczycielskim w

dyneburgu. uczyłem się wtedy po rosyjsku i po łotewsku.
zostałem skierowany do pracy w gimnazjum w Prelach
jako nauczyciel historii. Prele to było miasto w Łatgalii,
gdzie wcześniej znajdował się majątek borchów.
gimnazjum było łotewskie, a ja wykładałem po łotewsku.
Panował tam patriotyczny duch. w 2009 roku miałem
okazję być w Prelach i niestety budynek gimnazjum
znajduje się w ruinie. 

historia historia
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Później przeniesiono mnie do szkoły w wabole koło
dyneburga. to także był chyba majątek Platerów.
Musiałem już być bliżej dyneburga, bo matka wtedy
chorowała. wykładałem oczywiście również po łotewsku.
to była moja ostatnia szkoła, bo chciałem jednak
dokończyć studia. Miałem wtedy zaliczone dwa lata w
instytucie nauczycielskim w dyneburgu, wtedy zapisałem
się do wyższej szkoły Pedagogicznej w rydze, później ją
zaczęli likwidować. ostatni rok skończyłem na
uniwersytecie Łotewskim. Później podjąłem pracę w
rzeżycy. 

– Wspomniał pan, że miał pan okazję budować
dyneburskie tramwaje. 

było zarządzenie, że każdy mieszkaniec dyneburga
musi odpracować sześć czy osiem godzin przy budowie
linii tramwajowych. Mieliśmy specjalne książeczki do
tego celu. w tym czasie byłem właśnie studentem
instytutu nauczycielskiego. kopaliśmy, sypaliśmy piasek,
później nam wpisywano zaświadczenie do książeczek. 

– po paru latach od zakończenia II wojny światowej pan
trafił na Litwę, pracował jako nauczyciel w Trokach. Na
Litwie polskie szkolnictwo przetrwało, podczas gdy na
Łotwie ostatnia polska szkoła w Dyneburgu została
zamknięta w 1948 roku. Jak pan porównuje Litwinów i
Łotyszy...

– litwini byli o wiele większymi nacjonalistami. 

– Ale w Trokach mieszkali wtedy głównie polacy,
Karaimowie. Czy oni się czymś różnili od polaków z
Dyneburga?

– to byli tacy sami Polacy. Może mówili trochę inaczej.
w dyneburgu mówiło się poprawnie po polsku, bez tego
nalotu wschodniego, zaciągania. z kolei im bliżej
wileńszczyzny, białostocczyzny, to pojawiała się gwara. 

– Dlaczego podjął pan decyzję o wyjeździe do polski, czy
dlatego, że nie chciał pan żyć w sowieckim komunizmie?

– Między innymi z tego powodu. atmosfera w związku
sowieckim była bardzo ciężka. Matka pytała mnie: „no jak
to, wyjedziesz?”, ja odpowiedziałem jej: „ale zabiorę
ciebie”. byłem jej jedynym synem, a ona wtedy
chorowała. chciałem być jak najbliżej Polski. zabrałem ze
sobą matkę. zresztą trudno było mi się pożegnać z
dyneburgiem. ja się do tego miejsca bardzo
przyzwyczaiłem. w trokach zapoznałem się z taką ireną
siemaszkiewiczówną, pokochaliśmy się  i namówiłem ją,
by wyjechać do Polski. nie było to łatwe, bo ona miała
schorowaną matkę w Ławaryszkach. jednak zgodziła się
ze mną wyjechać. Po narodzinach naszej córeczki Marysi
ostatnim pociągiem „repatriacyjnym” pojechaliśmy w
nieznane, do wymarzonej Polski. ostatecznie osiedliliśmy
się  w kędzierzynie na śląsku opolskim. 

– To była Wasza decyzja?
– nie, tak nas skierowano. nie podobało się to nam, bo

początkowo chcieliśmy jechać na warmię i Mazury, gdzie
już był nasz wujek, który przygotował dla nas mieszkanie.
Państwowy urząd repatriacyjny nie zgodził się jednak:
„pojedziecie na  Śląsk Opolski, dostaniecie tam mieszkanie,
tam jest wyższy poziom ekonomiczny niż na Mazurach”.
takie były argumenty. na śląsku nie było tak cudownie,
bo było bardzo złe powietrze. ja około trzech lat
pracowałem w szkole podstawowej w kędzierzynie.
wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z ludnością śląską. 

– Jak układały się relacje ze Ślązakami?
– oni traktowali nas, Polaków ze wschodu, z rezerwą.

chyba się obawiali Polaków. oczywiście na wsi było
gorzej, w mieście relacje układały się trochę lepiej.
zresztą jest to temat na zupełnie inną rozmowę. o śląsku
po 1945 roku. teraz mówiliśmy głównie o Łatgalii. 

Rozmowa została nagrana w lutym 2015 r. w Opolu. po
raz pierwszy publikowana jest w „polaku na Łotwie”.
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Fragmenty wspomnień, 
pt. „Moja droga do polski, opublikowane 
w pracy „Kresowianie na Śląsku Opolskim”
(Opole 2011).

Po przyjeździe w 1959 r. do Polski
mówiono o mnie „repatriant ze wschodu”.
Pochodzę znad rzeki dźwiny, jestem
przybyszem z północy europy. urodziłem się
w 1927 r. na  inflantach, w dyneburgu,
obecnie Łotwa. Łotwa pozostała w moim
sercu jako moja mała ojczyzna. drogie mi są
wspomnienia z urokliwej krainy pełnej
szumiących lasów, błękitnych jezior i
łagodnych pagórków szeroko rozciągających
się nad rzeką dźwiną.

dyneburg to miasto mojej młodości,
otoczone sosnowymi lasami i przyjaznymi mi
ludźmi. Mieszkałem tam prawie 30 lat
(1927–1956). Poznałem bogactwo
wielokulturowej krainy pogranicza. bliskie mi
są zarówno kultura łotewska, rosyjska, jak i
niemiecka oraz polska i litewska.  to
wielokulturowe podłoże jest stałym
elementem fenomenu kresów wschodnich.
ludzie tam żyjący są od urodzenia
wielojęzyczni, jak również otwarci i
tolerancyjni dla  innych, co staje się ich
ważnym atutem życiowym. takie otwarcie na
różne kultury pogranicza pozostało także i w
moim bagażu doświadczeń na zawsze. Mogę
to potwierdzić licznymi własnymi
przeżyciami i obserwacjami wyniesionymi z
domu rodzinnego. 

[…] stale marzyłem o Polsce…
dowiedziałem się, że na litwie istnieją liczne
polskie szkoły. razem z przyjacielem z
dyneburga edwardem borowikiem
(nauczycielem matematyki), latem 1956 r.
pojechaliśmy na rozpoznanie sytuacji do
wilna. atmosfera tego miasta natychmiast
mnie zauroczyła, było tam wiele śladów
polskości, a na ulicach często można było
spotkać ludzi mówiących śpiewną, wileńską

polszczyzną. [..] niebawem rozpocząłem
prace nauczyciela w trokach, niedaleko
wilna. 

w trokach zakochałem się w rodowitej
Polce z Ławaryszek pod wilnem, pannie
irenie siemaszkiewiczównie, która wkrótce
została moją żoną. sytuacja sprzyjała moim
marzeniom i życiowym planom, bowiem
moja przyszła żona także nosiła się z
zamiarem wyjazdu do Polski. litwini po ii
wojnie światowej chętnie dawali
pozwolenie na takie wyjazdy[…]. Po
rozważeniu wszystkich za i przeciw
postanowiliśmy ten krok uczynić jak
najszybciej. w 1958 r. kończył się okres
umowy polsko-radzieckiej w sprawie
repatriacji Polaków posiadających przed
wojną obywatelstwo polskie do kraju. Żona
miała nawet dawną kartę repatriacyjną z
1945 r., która upraszczała tryb postępowania
wyjazdowego. ślub kościelny wzięliśmy w
konspiracji, pomógł nam  znajomy ksiądz
hoppe, był to, jak się później okazało,
moment przełomowy w moim życiu. 

Po paru latach szkołę pedagogiczną
przeniesiono z trok do nowej wilejki koło
wilna. zamieszkaliśmy wtedy już razem.
ziściły się moje młodzieńcze marzenia o
poślubieniu Polki, zobaczeniu Polski  i
opuszczeniu nieludzkiego systemu. w
nowej wilejce urodziła się nasza kochana
córka Marysia. nadszedł także czas
podjęcia ostatecznej decyzji o skorzystaniu
z możliwości repatriacji do Polski.  dla
żony ireny była to rzeczywiście repatriacja,
dla mnie zaś był to wybór nowej ojczyzny i
swego rodzaju ekspatriacja. na wyjazd
zgodziła się także moja Mama, która nie
chciała zostać sama w dyneburgu.
sprzedała domek i razem z nami wyruszyła
w podroż, cieszyła się, że jedzie do Polski.
zebraliśmy nasze najcenniejsze rzeczy,
wynajęliśmy wagon towarowy i 1 lutego
1959 r. ruszyliśmy do wymarzonego kraju. 

Przebyłem więc długą drogę od dźwiny
nad odrę. z kraju dzieciństwa – Łotwy, na
śląsk – do kraju, którego nie znałem wcale.
śląsk opolski był mi zupełnie obcy. w
kędzierzynie, gdzie zamieszkaliśmy, w tym
czasie słyszało się język niemiecki, co dla
mnie było w pewnym sensie powrotem do
lat młodości. Moja Mama mogła się z
sąsiadami porozumieć swobodnie po
niemiecku, dlatego poczuła się od razu
swobodniej, nawiązała liczne przyjaźnie. ja
zacząłem pracować w szkole zawodowej, a
irena – w podstawowej. Marzyłem jednak o
czymś innym, chciałem zostać naukowcem.
[..].

Przez życie człowieka przejeżdżają różne
pociągi, czasem pociąg staje na stacji jego
życia tylko na chwilę i wtedy trzeba się
szybko decydować. ja wskoczyłem w taki
pociąg i pojechałem, aby przemierzać dalekie
przestrzenie i „wrócić” do ukochanej Polski. 

drogie memu serca będą zawsze miasta
mojej młodości – dyneburg, ryga i wilno
oraz opole, miasto, które tak życzliwie
przyjęło moją rodzinę, gdzie wyrosły moje
dzieci, wnuki i prawnuki oraz gdzie
zapuściłem głębokie, choć bolesne korzenie.
Moją naturą była zawsze pasja naukowca i
badacza, w opolu powstawały moje
publikacje, z których najważniejsza wydaje
się praca pt. Mniejszości narodowe w
europie. 1945–1974. 

[…] ważne jest także i to, abyśmy potrafili
przekazać młodym wartości najcenniejsze,
jakimi są: wiara, patriotyzm i szacunek dla
tradycji narodowych. to już jest zadanie dla
przyszłych pokoleń, którym, odchodząc,
przekazujemy stery razem z całym bagażem
doświadczeń, jakich los naszemu pokoleniu
nie szczędził. oby nadchodzące lata były
spokojniejsze, sprzyjały budowaniu lepszej
przyszłości dla Polski, europy i świata.

Opole, maj 2010 r. 

„Nie umiera ten kto żyje w naszych sercach”

Józef Byczkowski
＊19 października 1927 r., Dyneburg (Łatgalia-Łotwa)

† 22 października 2020 r., Opole

Szlachetny i prawy człowiek, patriota; związany z Opolem od 1959 r. Wieloletni
nauczyciel historii w szkołach średnich na Łotwie i Opolszczyźnie, pracownik naukowy
Instytutu Śląskiego w Opolu, wykładowca WSP, założyciel Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” w Opolu, członek Polskiej Akademii Nauk oraz, wielu stowarzyszeń
regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Najukochańszy Tatuś, Dziadek, Pradziadek i Wujek. 

Ostatnie pożegnanie odbyło się w środę 28.10.2020 r. o godz. 11.00 na
Cmentarzu Komunalnym na półwsi w Opolu
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przed tym było dla nich oczywiste np. wolność
przemieszczania się lub możliwość uczestniczenia we
Mszy świętej. ludzie zaczęli lepiej dostrzegać wartość
życia, dbać o zdrowie. są też przypadki nawrócenia się –
osoby, które nigdy wcześniej tego nie robiły, zaczynają
myśleć o bogu. „święty Piotr mówił, że najstraszniejsze
więzienie to zamknięte serce, dlatego bardzo ważna
również w pandemii jest praca nad stanem duchowym
człowieka” – wyjaśnia ks. woroniecki.

najważniejszym świętem dla parafii jest doroczna
uroczystość św. donata męczennika, która gromadzi
wielu parafian i gości. Powiadają, że przed wojną ilość
pielgrzymów przybywająca do sanktuarium w te dni
była porównywalna do święta wniebowzięcia nMP w
agłonie. w 2021 r. uroczystość odbędzie się 4 lipca.
ksiądz woroniecki opowiada, że ludzie czują moc krwi
św. donata, przelanej za chrystusa i pomaga to im
wyprosić potrzebne łaski. w krasławskim kościele jest
też jeden z nielicznych w kraju ołtarzy św. rocha, który
jest patronem chroniącym od zarazy. szczególnie
aktualne jest to w dobie pandemii. ważnym
wydarzeniem w styczniu co roku odbywa się festiwal
kolęd i Pastorałek zapoczątkowany przez śp. wandę
krukowską, wieloletnią prezes zPŁ. 

wśród ludzi ksiądz edward woroniecki cieszy się
ogromnym uznaniem i szacunkiem. w czerwcu 2018 r.
ksiądz proboszcz edward woroniecki został odznaczony
krzyżem kawalerskim orderu zasługi rP przez
prezydenta rP andrzeja dudę. nie zważając na to, że
posiada również wiele innych odznaczeń wciąż
pozostaje skromnym człowiekiem, o którym najlepiej
świadczą jego wspaniałe czyny. w tym roku, we
wrześniu będzie obchodził także jubileusz 20-lecia
posługi kapłańskiej.

ksiądz edward woroniecki urodził się w krasławiu, a
z kościołem św. ludwika był związany od dawna,
ponieważ przyjmował w nim sakrament bierzmowania.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich przez cztery lata był
wikariuszem w parafii pw. niepokalanego Poczęcia
najświętszej Marii Panny w daugavpils, kapelanem
gimnazjum Polskiego im. józefa Piłsudskiego i straży
miejskiej. od 2006 roku jest duszą prawdziwej perły
wśród świątyń łotewskich – kościoła pw. św. ludwika w
krasławiu. 

już od 2003 roku nieustannie prowadzone są w
kościele prace konserwatorskie, które, jak mówi sam
ksiądz, nadal trwają i
będą trwać. kiedy 
kś. woroniecki
przyszedł do krasławia
kontynuował dzieło
zapoczątkowane przez
śp. dziekana prałata
józefa Łapkowskiego.
obecnie odnawiane są
freski w zakrystii 
z 18 w., a wartość projektu wynosi 55 tysięcy euro. Prace
te finansowane są z funduszy łotewskich, lecz lwia część
renowacji prowadzona jest ze środków z kraju m.in.
asygnowanych przez Ministerstwo kultury i dziedzictwa
narodowego, narodowy instytut Polskiego dziedzictwa
kulturowego za granicą. konserwatorzy z Polski i Łotwy
współpracują na rzecz zachowania wspaniałego

dziedzictwa. Marzeniem proboszcza oraz wszystkich
parafian jest całkowite ukończenie renowacji, lecz
potrwa to pewnie jeszcze wiele lat. kolejnym projektem
są prace odnowienia budynku byłego seminarium i
klasztoru, które będą bardzo kosztowne. kościół pw. św.
ludwika jest jednym z najpiękniejszych kościołów i
najcenniejszych zabytków swego rodzaju na Łotwie, a
jego odnowienie to wkład w zachowanie kultury na
skalę europy. w podziemiach kościoła znajdują się
krypty hrabiów Platerów.

Proboszcz szczyci się, że ma wspaniałych parafian i
zaznacza, że kościół nigdy nie był zamknięty. dzięki

modlitwom i bogu
parafia przetrzymała
nawet czasy sowieckie,
kiedy istniał plan
zamknięci świątyni i
założenia centrum
ateizmu. „kościół to nie
tylko cegły i kamienie,
lecz przede wszystkim
ludzie” mówi ks.

woroniecki. owszem ilość parafian się zmniejsza. wielu
ludzi zrezygnowało z uczęszczania na Mszę św. ze
względu na covid-19 i oglądają nabożeństwa online.
Młodzież wyjeżdża i nie wraca, ale „wybrałem swoją
drogę i do końca będę służył bogu” dodaje.

Pozytywnym skutkiem ubocznym pandemii według
proboszcza jest to, że ludzie nauczyli się cenić to, co

W czerwcu 2018 r. ksiądz proboszcz Edward Woroniecki 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

Wśród ludzi ksiądz Edward Woroniecki cieszy się ogromnym
uznaniem i szacunkiem. 

25

Proboszcz szczyci się, że ma wspaniałych parafian i
zaznacza, że kościół nigdy nie był zamknięty. Dzięki
modlitwom i bogu parafia przetrzymała nawet czasy
sowieckie, kiedy istniał plan zamknięci świątyni i
założenia centrum ateizmu. „Kościół to nie tylko
cegły i kamienie, lecz przede wszystkim ludzie”.

Dwudziestego dziewiątego 
stycznia 2021 r. minęło 15 lat 
odkąd ksiądz Edward Woroniecki 
został proboszczem parafii 
pod wezwaniem 
świętego Ludwika w Krasławiu. 

Ks. Edward
Woroniecki –
kościół to 
nie kamienie i cegły, 
lecz ludzie



kalejdoskoPkalejdoskoP

26

rocznica uznania niepodległości 
i suwerenności Łotwy przez Polskę
Sto lat temu, 27 stycznia Rzeczpospolita
Polska formalnie uznała niepodległość
Łotwy. Tego dnia Witold Kamieniecki, 
delegat rządu polskiego, wręczył
ministrowi spraw zagranicznych Łotwy –
Zigridsowi Meierovicsowi notę
dyplomatyczną. Potwierdziło to
nawiązanie oficjalnych stosunków
dyplomatycznych i pozwoliło 
na otwarcie ambasad w Rydze 
i Warszawie.

Polska i Łotwa ogłosiły swoją
niepodległość w 1918 r., 
a 22 października 1919 r. władze Polski
jako jedne z pierwszych w świecie,
uznały niepodległość Łotwy. Po
formalnym uznaniu suwerenności Łotwy
w 2021 r. w stolicach Polski i Łotwy
zostały utworzone przedstawicielstwa
dyplomatyczne w randze ambasad i
nastąpiła wymiana oficjalnych jej
przedstawicieli. warszawa i ryga w
okresie międzywojennym utrzymywały
aktywne stosunki polityczne i
dyplomatyczne, których kres położyły
działania zsrs. w sierpniu 1991 roku,
oba państwa wznowiły stosunki
dyplomatyczne. w tym roku w
stosunkach polsko-łotewskich są dwie
ważne rocznice: 100-lecie ustanowienia
historycznych stosunków
dyplomatycznych i 30-lecie ich
wznowienia.

w ambasadzie rP w rydze 
27 stycznia br. odbyła się uroczystość
upamiętnienia stulecia uznania przez
Polskę de jure republiki Łotewskiej oraz
wręczenia Medali stulecia stosunków
dyplomatycznych Polski i Łotwy. w
trakcie uroczystości ambasador Monika
Michaliszyn podkreśliła, że stosunki,
które łączyły Polskę i Łotwę oraz  narody
polski i łotewski w ciągu stulecia były
przyjazne i przetrwały trudne lata
historycznej zawieruchy.

attaché obrony rzeczypospolitej
Polskiej na Łotwie, płk. Piotr Pomazany w
swym przemówieniu pokreślił, jak ważne
było i jest wspólne budowanie
bezpieczeństwa w europie.  

Przykładem wspólnych działań jest
stacjonowanie polskich żołnierzy w
łotewskim Ādaži w ramach
wielonarodowej batalionowej grupy
bojowej efP nato . 

Po odśpiewaniu hymnów Polski i
Łotwy pani  ambasador, pani konsul
Małgorzatą hejduk-gromek oraz
wicekonsul pan krzysztofem
Pokruszyńskim wręczyli pracownikom z
najdłuższym stażem pracy w ambasadzie
pamiątkowe medale upamiętniające
stulecie polsko-łotewskich stosunków
dyplomatycznych.

okolicznościowe medale przyznano
też wielu osobom, które na przestrzeni
lat przyczyniły się do umacniania
dobrych stosunków pomiędzy Polską i
Łotwą. ambasador rP w rydze pani
Monika Michaliszyn w liście
skierowanym do nagrodzonych napisała:
„głęboko ufam, że ta doniosła rocznica
będzie okazją do dalszego umocnienia
więzów przyjaźni pomiędzy naszymi
państwami i społeczeństwami oraz
podkreślenia przywiązania do
fundamentalnych wartości – pokoju,
wolności, niepodległości, demokracji,
poszanowania prawa oraz wzajemnego
zaufania i solidarności
międzynarodowej.”

Medali Stulecia Stosunków 
Dyplomatycznych Polski i Łotwy

Minister spraw zagranicznych Łotwy –
Zigfrīds Meierovics

w sto trzydziestą piątą rocznicę
urodzin gen. edwarda rydza-śmigłego,
11 marca br. przedstawiciele centrum
kultury Polskiej oraz związku Polaków
na Łotwie złożyli kwiaty i zapalili znicze
przy pomniku dowódców ofensywy
dyneburskiej.

edward rydz-śmigły był wybitnym
dowódcą, generałem, marszałkiem
Polski, generalnym inspektorem sił
zbrojnych i naczelnym wodzem w
wojnie obronnej 1939 r. Miał bardzo
ciekawą biografię, posiadał kilka
pseudonimów, a jego śmireć do dziś
okryta jest tajemnicą.

urodził się w 1886 r .jako edward
rydz. śmigły to pseudonim, którego
używał od 1912 r. kiedy w 1920 r.
weszła w życie ustawa pozwalająca
uzupełniać nazwisko o pseudonim

przybrany podczas służby wojskowej,
edward rydz zmienił nazwisko na rydz-
śmigły. w 1936 r. został marszałkiem
Polski. był także naczelnym wodzem w
kampanii wrześniowej 1939 r. Po klęsce
wrześniowej, opuścił Polskę, udał się do
rumunii, gdzie był do 1941 roku
internowany. 

Podobno przed śmiercią powrócił
potajemnie do kraju pod nazwiskiem
adama zawiszy. zmarł w warszawie w
1941 r. na atak serca. istnieje jednak
inna wersja, niektórzy twierdzą, że zgon
nastąpił w 1942 r. również z przyczyn
naturalnych. Pochowany został na
cywilnym cmentarzu na Powązkach
jako adam zawisza. 

Prawdziwe dane edwarda rydza-
śmigłego pojawiły się na nagrobku
dopiero w 1994 r.

Polacy w Dyneburgu cieszą się, że w listopadzie 2020 r. w Parku Wolności odsłonięto pomnik Dowódców Ofensywy 
Dyneburskiej, gdyż dzięki temu mogą oddać hołd wybitnym dowódcom Kampanii Łatgalskiej.

rocznica urodzin 
gen. edwarda rydza-śmigłego

Gen. był wybitnym polskim dowódcą.
Miał dziesiątki orderów i odznaczeń m.in.
Order Orła Białego, Order Virtuti Militari,
Krzyż Niepodległości z Mieczami, Order
Polonia Restituta, czterokrotnie 
odznaczony był Krzyżem Walecznych
oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
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Edward Rydz-Śmigły jest jedną z kluczowych postaci Kampanii Łatgalskiej – 
ofensywy, która na początku 1920 r. przyczyniła się do wyzwolenia 
Łatgalię z rąk bolszewików.
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W opinii jurorów występy były bardzo interesujące i stały
na dobrym poziomie. 
l w najmłodszej kategorii:
– i miejsce zdobyła Patrycja alchimowicz (ped. anita

Putāne), 
– ii miejsce – nadeżda gawriłowa (ped. alisa May), 
– iii miejsce – radmiła Pogorełowa. 
l w kategorii młodzieżowej: 
– i miejscu uplasowała się tatiana belikowa (ped. tatiana Vucāne), 
– ii miejscu – linda lize Putāne, 
– iii miejscu – jurana sendrjute (ped. julia Pecewicz). 
l wśród dorosłych: 
– i miejsce zajął igor iljin, 
– ii miejsce – denis garkalns (ped. tatiana Vucāne), 
– iii miejsce – swetłana Łukaszewicz. 
wszystkim uczestnikom przyznano dyplomy i podziękowania, które

podobnie  jak nagrody dla laureatów należało odebrać osobiście.  
imprezę zorganizowano dzięki wsparciu fundacji „Pomoc Polakom

na wschodzie”.

Nie zważając na sytuację epidemiologiczną 
w kraju i na świecie, wiosną 2021 r. odbył 
się Konkurs Polskiej i Łotewskiej Piosenki
Estradowej, organizowany jak zwykle przez
Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils. 
W tegorocznym zdalnym konkursie 
pt. „Skaczą nutki tu i tam!” udział wzięli
wykonawcy w wieku od 6 do 63 lat.

uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy:  dzieci
od 6 do 8 lat, młodzież w wieku od 12 do 18 lat
oraz osoby dorosłe. w skład komisji konkursowej
weszli: zastępca kierownika wydziału kultury w
daugavpils, - muzyk, uczestniczka zespołu „svātra”
Vita Vilevko; wieloletni pedagog szkoły
Muzycznej w daugavpils, dyrygent chóru
„Promień” gertruda kiewisz oraz koncertmistrz,
pedagog akademii Muzycznej im. jāzepsa Vītolsa
swetłana stankiewicz. 

«Skaczą nutki tu i tam!»

XV Olimpiada Języka Polskiego 
i Literatury na Łotwie

stowarzyszenie "wsPólnota Polska" –
sygnatariusz kaMPanii sPoŁecznej

"jest nas 60 Milionów"

Kolejną imprezą, która w tym roku odbyła się  na Łotwie online była Olimpiada 
Literatury i Języka Polskiego. W piętnastej edycji olimpiady nad Dźwiną  udział  wzięło 
11 uczniów z Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils, 
Gimnazjum Polskiego w Rezekne oraz Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze.

Anastasia Saveika 
Daugavpils została 
zwycięzcą 15. konkursu.

organizatorem był Podlaski oddział
stowarzyszenia „wspólnota Polska”. 12
marca, uczestnicy pisali test językowy, a
dwa tygodnie później odbył się egzaminie
ustny – uczestnicy odpowiadali na pytania
komisji, składającej się z wykładowców
uniwersytetu w białymstoku: prof. anny
janickiej, dr barbary olech oraz mgr anny
kietlińskiej. Pytania związane były z
objętymi regulaminem lekturami i tekstami
opracowanymi samodzielnie.

wyniki XV olimpiady literatury i języka
Polskiego na Łotwie ogłoszono online 26
marca. w uroczystości wzięli udział
uczniowie i nauczyciele, konsul rP w rydze
Małgorzata hejduk-gromek oraz  ekspert
ds. kultury, nauki i mediów w ambasadzie
rP w rydze krystyna barkowska. 

zwycięzcami XV edycji zostali Maija
laizane z rezekne, leons seleznovs z rygi
oraz anastazja saveika daugavpils.
reprezentowali oni Łotwę na szczeblu
centralnym w kwietniu 2021 roku.

ostatni etap wymagał od uczestników z
Polski i spoza kraju takiego samego
przygotowania oraz znajomości takich
samych lektur. w li krajowej edycji
olimpiady literatury i języka Polskiego
wzięło udział 213 uczestników. wśród
finalistów wyłoniono 44 laureatów (w tym 3
osoby spoza kraju). laureaci i finaliści
uzyskali wolny wstęp na pięcioletnie studia
na kierunku filologia polska, na wybranym
przez siebie uniwersytecie oraz stypendium
rządu rP.
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Konkurs palemek
wielkanocnych
Kultywowanie pięknych ludowych obrzędach i
zwyczajów to obowiązek każdego Polak,
szczególnie dzisiaj, 
gdy większość zachwyca się nowoczesnością, 
zapominając o tradycji.

w marcu zarząd
rezekneńskiego
oddziału związku Polaków
na Łotwie ogłosił konkurs na najpiękniejszą
palmę wielkanocną.

celem konkursu było popularyzowanie i
kultywowanie tradycji, i zwyczajów
wielkanocnych, pogłębienie wiedzy na temat
symbolik, i znaczenia palmy w obrzędowości
ludowej oraz stworzenie okazji do
zaprezentowania własnych pomysłów i technik
wykonania palm wielkanocnych.

w ramach konkursu należało wykonać
tradycyjną palmę wielkanocną o wysokości
minimum 50 cm i przesłać jej zdjęcie do
oddziału drogą mailową. 

zadania tego podjęli się członkowie zPŁ
wraz z dziećmi i wnukami. Podziękowania i
nagrody za udział otrzymały: ewelina Łukjańska,
alina Żukowa, elżbieta i sofia nazarowa,
jadwiga okuniewicz, dagmara abramowa i
najmłodsza uczestniczka agata gaidis (5 lat).

nadesłane zdjęcia zostały opublikowane na
profilu oddziały i chóru „jutrzenka” na
facebook-u.

Konkurs pisanek 
wielkanocnych

Głównym celem ogłoszonego przez CKP konkursu pisanek wielkanocnych
było kultywowanie tradycji związanych  ze świętami Wielkiej Nocy oraz
popularyzacja rękodzieła i twórczości plastycznej wśród dzieci, młodzieży, 
i osób dorosłych. 

zadaniem osób biorących udział w konkursie było wykonanie dowolną
techniką pisanki wielkanocnej i przesłanie jej zdjęcia komisji konkursowej. do
centrum kultury Polskiej wpłynęło ponad 30 zdjęć. w konkursie online wzięły
udział osoby w wieku od 2 do 70 lat. jurorami oceniającymi prace byli:
malarka, członkini związku artystów regionu daugavpilskiego natalja
krjukowa; ekspert ds. kultury, nauki i mediów w ambasadzie rP w rydze
krystyna barkowska oraz nauczycielka plastyki Państwowego gimnazjum
Polskiego im. józefa Piłsudskiego ilona użule.

oceniający prace jurorzy stwierdzili , że każda pisanka była wyjątkowa i
pięknie wykonana. jednak konkurs jest konkursem. 

w grupie najmłodszej (2–6 lat) zwyciężyli: 
– artūrs batjuks i Paulina rožaščonoka, 
– ii miejsce zajęła samanta razguļājeva, 
– iii miejsce – adams drozdovs i dans drozdovs. 
w średniej grupie wiekowej (7-15 lat) 
– i miejsce zdobyli Milans Paviņičs oraz Vitālijs rožaščonoks, 
– ii miejsce – dominiks Paviņičš oraz germans beļevičš,
– iii miejscu uplasowała się sofia umbraško. 
w najstarszej grupie wiekowej nagrody otrzymali: 
– jeļena klimova (i miejsce), 
– anna batjuka, Ņina lukaševiča (ii miejsce), 
– anatolijs kurošs (iii miejsce).


