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Paweł bębenek na Łotwie 
po raz czwarty
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W lipcu w Lipawie 
już po raz czwarty 
odbyły się warsztaty
muzyki liturgicznej, 
którym
przewodniczył
kompozytor 
z Polski Paweł
Bębenek. 
W tym roku ukazał 
się również
namacalny efekt
kolejnej udanej 
współpracy 
polsko-łotewskiej – 
został wydany 
zbiór kompozycji 
Pawła Bębenka 
„Deus Caritas est”, 
które na język 
łotewski 
przetłumaczyła 
Kristīne Locika. 

warsztaty i publikację, wydaną
przez łotewskie wydawnictwo
„liePa”,  umożliwiło wsparcie
ambasady rP w rydze. otwarcie
zbioru, w którym znalazło się 70
utworów oraz aranżacji mistrza,
odbyło się na antenie „radio
Marija latvija” 17 lipca.
słuchaczom zaprezentowano
nagranie z wspaniałego
koncertu stworzonego przez
uczestników warsztatów pod wodzą
Pawła bębenka. z powodu ograniczeń tegoroczne
warsztaty na końcu czerwca i na początku lipca odbyły się
przy udziale ograniczonej liczby osób, lecz skupiły uczestników
z całej Łotwy. śpiewacy wykonywali utwory również w języku
polskim. należy zaznaczyć, że Paweł bębenek, który jest
znanym polski kompozytor muzyki sakralnej oraz dyrygentem,
także prowadził szkolenia dla członków scholi i chórów
wileńszczyzny.

letnia
integracja
„silesii”

trzydniowy obóz odbył w ośrodku
wypoczynkowym „Paegļi”. głównym celem
przedsięwzięcia było umożliwienie uczestnikom
zapoznania się twórczością wybitnych pisarzy
polskich m.in. cypriana kamila norwida, tadeusza
różewicza czy krzysztofa kamila baczyńskiego. w
programie były także gry i zabawy integracyjne,
wycieczka przyrodnicza do podziemnego jeziora
„Vējiņi”. Pod czujnym okiem instruktorów uczestnicy
uczyli się łowić ryby oraz rozpalać ognisko. Młodzież
wspólnie układała pamiątkowe wydanie puzzli
upamiętniających 230 rocznicę uchwalenia
konstytucji 3 Maja, a także zmagała się z quizem
„historia Polski 1918–2018”.

obóz wpłynął na zmniejszenie się negatywnych
skutków pandemii covid-19 wśród dzieci i młodzieży,
które spowodowane były długoterminową izolacją
oraz nauczaniem zdalnym. 

Integracja polskich dzieci jest bardzo
ważną inicjatywą, dlatego w dniach 
2–4 lipca przy wsparciu finansowym
Ambasady RP w Rydze Stowarzyszenie
„Silesia” zorganizowało obóz
integracyjny dla dzieci i młodzieży
działającej w Stowarzyszeniu.
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Jubileusz  „Jutrzenki”
W Rezekne 23 lipca 
odbył się koncert 
pt. „Pod dachem naszego domu”, 
który był poświęcony jubileuszowi 
65-lecia Domu Kultury 
Mniejszości Narodowych 
oraz jubileuszom kilku działających 
w nim zespołów, w tym 
polskiego chóru „Jutrzenka”.

dom kultury jest integralną
częścią miasta i powstał jako kino
„zvaigzne”. 
w 2004 r. założono istniejącą
obecnie placówkę, która skupia
zespoły wokalne i taneczne, chóry,
studia teatralne. w ciągu wielu lat
odbywały się tutaj koncerty,
wystawy, pokazy filmów oraz inne
imprezy.

w koncercie wystąpił chór
„jutrzenka”, który w tym roku
obchodzi swoje pełnolecie – 21
urodziny. chórzystki wykonały kilka
utworów pod batutą swej
niestrudzonej i wymagającej
dyrygentki ireny ivanowej.

Żegnamy Panią konsul rP
Małgorzatę hejduk-gromek
w połowie lipca swoją czteroletnią misję na Łotwie zakończyła kierownik
wydziału konsularnego ambasady rzeczypospolitej Polskiej w rydze, 
Pierwszy radca Małgorzata hejduk-gromek. 

Pani konsul przybyła na Łotwie pod koniec 2017 r. i z
marszu zaangażowała się w sprawy Polaków mieszkających
na terenach dawnych inflant Polskich. aktywnie
uczestniczyła w życiu polonijnym, była zawsze otwarta na
potrzeby łotewskich Polaków np. zawdzięczając jej
staraniom oraz przy współpracy z żołnierzami z Polskiego
kontyngentu wojskowego na Łotwie do starszych i
potrzebujących Polaków regularnie zaczęły docierać paczki
z pomocą. 

Małgorzata hejduk-gromek przypatrywała się
działaniom zPŁ, dawała dobre rady, znajdywała rozwiązania
w trudnych sytuacjach, szczególną opieką otaczała polskie
szkoły. nie sposób policzyć ile razy brała udział w
tradycyjnych imprezach Łotewskiej polonii m.in. festiwalu
kultury Polskiej w Posiniu, festiwalu kolęd i Pastorałek w
krasławiu, festiwalu Polskiego folkloru w dyneburgu,
uroczystościach przy krzyżu na słobódce lub przemarszu
ulicą warszawską. Przyczyniła się do zorganizowania
ważnych wizyt państwowych prezydenta rP andrzeja dudy
oraz marszałka senatu rP stanisława karczewskiego.



W 2021 r. po raz kolejny miało się 
odbyć XII Młodzieżowe Święto Pieśni 
i Tańca na Łotwie. W związku z pandemią
znów nie było możliwości skupić
wszystkie zespoły w Rydze w ogromnej
muszli koncertowej w Mežaparks,
dlatego uczestnicy Święta Pieśni i Tańca 
z całej Łotwy spotkali się w przestrzeni
wirtualnej. 

tegoroczne wydarzenia lipcowe
odbyły się pod dwoma hasłami: ,,święta
są tam, gdzie my jesteśmy’’ oraz ,,święta
są takie, jacy my jesteśmy’’. 

w przestrzeni internetowej tańczyło
razem około 12 000 uczestników. nie
zabrakło na scenie abstrakcyjnej także
zespołu tańca ludowego „kukułeczka”
pod kierownictwem Żanny stankiewicz,
który reprezentował Polskie gimnazjum
im. józefa Piłsudskiego w daugavpils.
na platformie zoom tancerze
prezentowali kombinacje taneczne,
których uprzednio uczyli się ze swymi
choreografami. 

w ramach święto Pieśni i tańca od
12 lipca u całej Łotwie nagrywano

koncerty, organizowano wystawy, a
nawet pokazy mody. organizatorzy
odwiedzali i nagradzali zespoły
muzyczne i taneczne w 43 gminach
Łotwy. delegacja organizatorów święta
19 lipca przybyła do dyneburga, aby
sfilmować małe koncerty w różnych
częściach miasta, a także wręczyć

upominki i listy z podziękowaniami dla
zaangażowanych. 

organizatorzy święta zaznaczyli, że
angażowanie młodzieży w zachowanie
tradycji podtrzymuje i rozwija muzykę
oraz taniec ludowy – kulturę tradycyjną,
która bez tego po prostu przestałaby
istnieć. 
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Wirtualne Młodzieżowe 
Święto Pieśni i Tańca

Muzyczne spotkanie 
w jēkabpils
W Jēkabpils 6 lipca odbyła się impreza poświęcona 
Dniu Europy pt. „Ikdienā arī ir zelts, tikai atroc”. 
W zorganizowanym przez Główną Bibliotekę Miejską 
koncercie wzięły udział zespoły mniejszości narodowych:
zespół „Javir” z Stowarzyszenia Ukraińskiego, 
zespół „Spatkanne” ze Stowarzyszenia Białoruskiego 
oraz zespół „Rodacy” z Jekabpilskiego Oddziału ZPŁ. 

koncert był przeplatany recytacją poezji. z uwagi na fakt, iż
rok 2021 został ogłoszony w Polsce rokiem poety krzysztofa
kamila baczyńskiego, który zginął w Powstaniu warszawskim w
1944 r., lokalni Polacy zaprezentowali zebranym zarys życia
autora oraz recytowali jego wiersze.  

celem przedsięwzięcia była integracja różnych narodowości
i kształtowania wspólnych zainteresowań. uczestnicy mogli
sprawdzić swoją znajomość unii europejskiej w ramach quizu.
wsparcia udzieliło Ministerstwo spraw zagranicznych Łotwy.
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Projekt „Wołyń 1943. Pamiętamy”

Gościnna
Łatgalia
W dniu 31 lipca 2021 r. na Placu Jedności 
w Daugavpils odbyła się impreza plenerowa 
„Gostūs Latgolā” czyli „W gościach w Łatgalii”. 
Celem akcji było pokazanie gościnności
mieszkańców regionu oraz uroczyste obchody
pięciolecia „Muzeum Bimbrownictwa”. 

w namiotach na Placu jedności szumiał huczny
jarmark. Mieszkańcy oraz goście miasta mogli wziąć
udział w warsztatach kulinarnych i innych atrakcjach
przygotowanych przez placówki miejskie. centrum
kultury Polskiej zaoferowało publiczności niesamowitą
możliwość przygotowania tradycyjnej polskiej szarlotki
z jabłkami na kruchym cieście z kruszonką. 

kucharka, w której rolę wcieliła się aktorka Milena
sawkina, w swojej improwizowanej kuchni stworzyła
niesamowitą atmosferę. stół był przystrojony w
tradycyjne polskie obrusy, kilimy, serwetki. znajdowały
się tu niezbędne naczynia oraz produkty dla
przygotowania wybranego dania. 

niepowtarzalną atmosferę zapewniła polska muzyka
ludowa. najbardziej udaną częścią warsztatów
bezspornie było kosztowanie szarlotki.

W lipcu co roku wspominamy tragiczne 
i okropne wydarzenie – rzeź wołyńską 
z 1943 r., w której zginęło 
ponad 100 000 Polaków. 

dziesięć lat temu teatr „nie teraz”
stworzył przedstawienie „ballada o
wołyniu”, pierwszą w polskim teatrze
próbę opowiedzenia tego, co osobom
ocalonym przez całe lata nie pozwalały
wypowiedzieć ściśnięte strachem i
grozą usta. zainspirowane artystyczną
formą biuro edukacji narodowej
instytutu Pamięci narodowej wspólnie
z teatrem na początku czerwca 2021 r.
rozpoczęło projekt „wołyń 1943.
Pamiętamy”. 

Projekt polega na czytaniu poezji o
tematyce wołyńskiej przez osoby
mieszkające w różnych częściach
świata, mówiące na co dzień w różnych
językach. wiersze będą tłumaczone na
angielski, francuski, niemiecki,
węgierski, ukraiński, rosyjski, litewski,
łotewski, estoński i portugalski. w
projekt zaangażowali się polonijni
nauczyciele i uczniowie z różnych
części świata: od obu ameryk przez
europę po kamczatkę oraz Polacy z
dyneburga. stworzyli filmik-recytację
wiersza o wołyniu.
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Święto Wojska Polskiego na Łotwie
Polacy 15 sierpnia obchodzą nie tylko uroczystość wniebowzięcia najświętszej
Marii Panny, lecz również dzień wojska Polskiego – dzień, kiedy oddajemy hołd
żołnierzom polskim. ten dzień świętują Polacy mieszkający na Łotwie oraz
przebywający w naszym kraju. 

Patriotyczna uroczystość odbyła się także w dyneburgu.
Przybyła tutaj delegacja składająca się z przedstawicieli
ambasady rP w rydze oraz Pkw z Ādaži. w południe wieńce
i znicze pod krzyżem na słobodce oraz pomnikiem
dowódcom kampanii łatgalskiej, w Parku wolności złożyli
konsul rP w rydze krzysztof Pokruszyński wraz z zastępcą
attaché obrony ppłk sławomirem kłosowskim, polskimi
żołnierzami na czele z zastępcą dowódcy Pkw kpt
radosławem szymańskim oraz przedstawicielami polskiej
społeczności m.in. dyrektorką gimnazjum Polskiego im.
józefa Piłsudskiego haliną smulko i dyrektorką Przedszkola
Polskiego anżelą dubowską.

w krótkim przemówieniu skierowanym głównie do
obecnych żołnierzy, harcerzy oraz uczniów gimnazjum
polskiego konsul krzysztof Pokruszyński powiedział, że
istotne jest miejsce i dzień spotkania, ponieważ w tym
miejscu spoczywają żołnierze, którzy dla wolności Polski i
Łotwy poświęcili życie. bitwa o dyneburg była bitwą, która w
dużej mierze zdecydowała o niepodległości Łotwy i
wyznaczeniu jej granic również później. Przypominał
zebranym, że słobódka faktycznie jest cmentarzem, gdzie
spoczywali legioniści. wyraził wdzięczność lokalnej
społeczności polskiej za troskę o dbanie o miejsca
pochówku żołnierzy polskich. Pamięć legionistów, którzy
złożyli najwyższą ofiarą tutaj na Łotwie w latach 1919-1920,
została uczczona chwilą ciszy. 

Przedstawiciele delegacji wykorzystali okazję, żeby
porozmawiać z uczniami i nauczycielami gimnazjum
polskiego. następnie wieńce złożono również na kwaterze
legionistów polskich w lawkiesach oraz na grobie
nieznanego Żołnierza na cmentarzu katolickim w
dyneburgu.

tego dnia uroczysty apel odbył się w bazie wojskowej w
Ādaži, gdzie w ramach efP battle group latvia stacjonuje
Polski kontyngent wojskowy. w uroczystości, popszedzonej
Mszą św., wzięli udział m.in. attaché obrony rzeczypospolitej
Polskiej na Łotwie płk Piotr Pomazany, przedstawiciel
ambasady rzeczypospolitej w rydze Łukasz cudny, dowódca
efP battle group latvia oraz pozostali dowódcy
kontyngentów wchodzących w skład grupy bojowej. 

Życzenia żołnierzom z okazji święta złożył dowódca iX
zmiany Pkw Łotwa mjr Michał czarny, dziękując za służbę, za
trud, za odpowiedzialność w dbaniu o bezpieczeństwo
ojczyzny stojąc na straży wschodniej flanki nato. niektórym
żołnierzom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie
wojskowe.  
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NIE PIERWSZA PRACA O POLSKICh
MIGRANTACh

tematyka migrantów polskich udających się na
Łotwę budziła zainteresowanie badaczy już w
okresie międzywojennym. w 1938 roku wiktor
ornicki wydał pracę „Struktura demograficzna
wychodźstwa sezonowego z Ziemi Wileńskiej do
Łotwy w roku 1935”. w tym samym roku ukazało się
„Wychodźstwo sezonowe z Ziemi Wileńskiej do Łotwy”
autorstwa bohdana kopcia. także po ii wojnie
światowej, gdy Łotwa zniknęła z map europy,
wydano w Polsce opracowanie autorstwa ludwika
landaua pod tytułem „Wychodźstwo sezonowe na
Łotwę i do Niemiec w 1937 roku. Na podstawie
ankiety Instytutu Gospodarstwa Społecznego”
(warszawa 1966). 

książka „Emigracja zarobkowa z Polski na Łotwę i
do Estonii w latach 1928-1939”, nad którą autor
pracował przez kilka lat, jest jednak całościowym
ujęciem problemu, w dodatku poszerzonym o
perspektywę estońską. Publikacja opatrzona jest
solidną bibliografią: autor zapoznał się nie tylko z
pracami dotyczącymi historii Polski, Łotwy i estonii,
historii gospodarczej, ale przejrzał także liczne
archiwa. wyszła z tego ciekawa opowieść o tym, jak
Polacy w międzywojniu próbowali (mówiąc
żartobliwie) „podbić” Łotwę. zresztą w trakcie
lektury okazuje się, że nie byli to tylko etniczni
Polacy, jeśli zważymy, że kresy Północno-
wschodnie licznie zamieszkiwali prawosławni lub
katoliccy białorusini oraz ludność litewska.

na początku warto zdać sobie sprawę ze skali
zjawiska. Przez dwadzieścia lat niepodległości z ii
rP wyemigrowało zagranicę ponad dwa miliony
ludzi (różnej narodowości, wśród nich Polacy
stanowili 66%, Żydzi 15%, zaś mniejszości
słowiańskie – 16%). najwięcej do niemiec i do
francji (w obu przypadkach ponad sześćset tysięcy
osób), nieco mniej do argentyny, kanady i Palestyny
(w każdym przypadku ponad sto tysięcy). Łotwa
zajmuje pod tym względem miejsce skromniejsze z
liczbą ponad 90 tysięcy robotników rolnych.
Maleńka estonia „gasi światło” w tej statystyce – do
niej wyjechało zaledwie 5 tysięcy Polaków. o ile
jednak w emigracji „łotewskiej” dominowały
kobiety, to w przypadku „estońskiej” trzeba mówić
także o mężczyznach (np. górnikach, którzy
zamieszkali w kiviõli). inaczej wypada również
rozłożenie regionalne migrantów. do Łotwy
udawały się przede wszystkim mieszkanki dwóch
kresowych województw: wileńskiego i
nowogródzkiego, zaś do estonii – także górnicy z
zachodniej części rzeczypospolitej. 

NA POCZąTKU ByLI LITWINI

skąd wzięła się emigracja polska do dawnych
inflant? trzeba wyjść od tego, że o ile
przedwojenna Polska zmagała się z biedą i
nadmiarem ludności, to w przypadku dwóch
państw bałtyckich (w których lepiej było rozwinięte
rolnictwo) trzeba mówić o niedoborze rąk do pracy.
już w 1925 roku kierownictwo centralnego
Łotewskiego towarzystwa rolniczego zwróciło się z
prośbą do władz o zgodę na sprowadzenie
zagranicznych pracowników sezonowych (pierwsza
umowa polsko-łotewska na sprowadzanie polskich
robotników rolnych została zaś podpisana w 1928
roku). Początkowo dominującym dostawcą
robotników rolnych dla Łotwy był jednak jej
południowy sąsiad – litwa kowieńska. chłopi
litewscy, żyjący w najuboższym spośród państw
bałtyckich, byli chętni wyjeżdżać na Łotwę,
sprzyjały temu zresztą liberalne zasady
przekraczania granicy ustanowione dla ludności
północnego pasa litwy. w 1929 roku na Łotwę
przyjechało 16 tysięcy pracowników sezonowych z
litwy (podczas, gdy z Polski zaledwie nieco ponad
sześćset). te proporcje szybko się jednak zmienią,
gdyż na początku lat trzydziestych państwo
litewskie uzna, że rolnicy potrzebni są jednak w
kraju. i tak, cztery lata później, na Łotwie przebywać
będzie ponad sześć tysięcy emigrantów z litwy
(51,8% ogółu), przy niecałych pięciu tysiącach z
Polski (37,7% ogółu). z kolei w 1937 roku proporcje
znacząco się odwrócą: Polaków na Łotwie będzie
prawie 28 tysięcy (78,2%), zaś litwinów – zaledwie
ponad sześć tysięcy (19,0%). 

NIEUfNOŚć POLITyKóW

Łotysze nie od razu zaakceptowali masowy
napływ Polaków. władze początkowo preferowały
(droższych) robotników litewskich, jak podkreśla
jerzy grzybowski „z powodów politycznych”. rząd w
rydze obawiał się, że w wyniki migracji znacznie
wzrośnie znaczenie żywiołu polskiego na Łotwie.
Pamiętajmy, że dwudziestolecie międzywojenne
obfitowało w konflikty państwa łotewskiego z
polską mniejszością narodową, czego najlepszym
przykładem jest jesień 1931 roku (pisał o tym

„Polak na Łotwie” w 2015 roku). Łotysze wciąż
obawiali się polonizacji Łatgalii oraz wschodniej
semigalii. oczywiście były to obawy na wyrost.
litwini mieli jednak także przewagę z innego
powodu: byli uważani za lepszych gospodarzy, oba
narody łączyła zaś bałtycka wspólnota językowa,
choć różniło wyznanie. 

jeśli patrzymy od strony polityki sejmowej, to
nie wszystkie siły polityczne powitały z radością
polskich migrantów. Przeciwna masowemu
importowi siły roboczej była łotewska
socjaldemokracja, która nie chciała obniżenia
standardu życia łotewskich chłopów (polscy
pracownicy byli opłacani o wiele gorzej niż
miejscowi, a Łotysze nie chcieli podnosić ich
uposażenia, motywując to faktem, że sama Polska
płaci swoim rolnikom niezmiernie mało). na
imigrację życzliwie patrzył, chcąc wesprzeć
łotewskich gospodarzy, Łotewski związek chłopski.
Po przejęciu władzy przez reżim ulmanisa wiosną
1934 roku mieliśmy do czynienia z nieco
schizofreniczną polityką: z jednej strony budową
„łotewskiej Łotwy”, dumnej i samodzielnej,
nieufnie nastawionej wobec mniejszości, z drugiej
zaś strony ta Łotwa po prostu wciąż potrzebowała
sezonowych pracowników zza granicy. to właśnie
w czasie dyktatury ulmanisa Polacy dosłownie
„zaleją” północnego sąsiada swoimi migrantami. 

GŁóWNIE KOBIETy NA TERyTORIACh
„PRAWDZIWIE ŁOTEWSKICh”

jak wyglądała mapa obecności polskich
robotników na Łotwie? trzeba powiedzieć, że
zgodnie z polityką władz w rydze nie powinni byli
oni trafiać na tereny historycznie zamieszkane
przez Polaków. według statystyk najwięcej
robotników zagranicznych zatrudniano w semigalii
(31,9% ogółu siły roboczej) i w kurlandii (14,7%). w
niektórych powiatach semigalskich ten odsetek
wynosił nawet 42% (pow. iłłukszta) czy 70% (pow.
bauska). autor nie przytacza statystyk z Łatgalii, ale
wydaje się, że akurat w tym regionie rąk do pracy
nie brakowało, a sami Łatgalczycy szukali pracy w
innych częściach Łotwy. 

władze łotewskie miały wobec migrantów
specjalne wymagania. w 1932 roku ustalono ich

przedział wiekowy na 18-30 lat, zaś w następnym
roku 21-40. oczekiwano, że wszyscy robotnicy będą
w stanie wydoić krowę, zasadzić buraki etc. jak już
wspomniano wcześniej, rekrutowano głównie
kobiety (którym oczywiście płacono gorzej).
komisje rekrutacyjne często odmawiały naboru
mężczyzn. w związku z faktem, że litwa nie chciała
zwiększać kontyngentu kobiet, Łotysze oczekiwali
od strony polskiej, że będzie dostarczać głównie
robotnice rolne, a nie robotników. władze rP dążyły
jednak do tego, by Łotysze zwiększyli
zapotrzebowanie także na mężczyzn. 

KONTAKTy I PRZEKAZy PIENIężNE

jak informuje autor, warunki pracy polskich
robotników na Łotwie określały umowy o pracę,
czyli „kontrakty”, zawierane przez pracodawcę,
robotnika i miejscowy urząd pracy. Polskie władze
ostrzegały Polaków, by nie zawierali umów „na
słowo”. robotnikom zalecano uważne przeczytanie
kontraktu, który zawierał informację o zakresie
obowiązków obu stron. kontrakt składał się z
następujących części: czas pracy, płace, utrzymanie i
zakwaterowanie, koszty podróży, rozwiązanie
umowy, narzędzia pracy, choroby, leczenie i
ubezpieczenie, opieka i rozstrzygnięcie kwestii
spornych. od maja do sierpnia robotnicy polscy na
Łotwie pracowali często po 12-13 godzin dziennie.
Poza świętami łotewskimi (oraz niedzielami, gdy
chodziło się do kościoła) robotnicy byli zwolnieni
od pracy np. w dniu konstytucji 3 maja czy 11
listopada. Pracownikom przysługiwał
dwutygodniowy urlop wypoczynkowy w porze
mniej intensywnych prac, podczas takiego urlopu
można było np. wyjechać do Polski. 

zarobki polskich robotników i robotnic rolnych
były o wiele niższe niż w przypadku Łotyszy, co
ciekawie ilustruje zamieszczona w książce tabela.
jak wskazuje autor, emigranci prowadzili na ogół
dość oszczędny tryb życia. zależało im na tym, by
do Polski przywieźć jak najwięcej pieniędzy. chcąc
ułatwić emigrantom przesyłanie pieniędzy do kraju
Pocztowa kasa oszczędnościowa założyła swoje
konta, pod polską nazwą, w łotewskich miastach.
często zdarzało się jednak, że robotnicy wysyłali
swój zarobek w listach, co jednak nie było legalne. 

WIZERUNEK POLAKóW WŚRóD ŁOTySZy

jak wspomina jerzy grzybowski, obecność
Polaków przyciągała uwagę prasy łotewskiej.
„Ubóstwo emigrantów sprawiło, że społeczeństwach
łotewskim i estońskim powstał nieszczególny
stereotyp robotnika Polaka. Nieraz emigranci stawali
się obiektami satyrycznych obrazków i niewybrednych
dowcipów. W łotewskiej prasie ukazywały się artykuły,
w których pisano o niższym poziomie kultury
osobistej oraz lekkomyślności i nieodpowiedzialnym
zachowaniu robotników czy robotnic. Zdarzało się, że
niektóre doniesienia prasowe wywoływały reakcję
emigrantów. W 1939 r. w gazetach pojawiła się
informacja, której autor sugerował, że polscy robotnicy
przyczyniają się do demoralizacji łotewskiej
młodzieży, ponieważ często używają słownictwa
powszechnie uznawanego za wulgarne. Na łamach
miejscowej prasy polskiej głos zabrał robotnik Mikołaj
Sciepulonek, który odpierał zarzut, twierdząc, że
emigranci z Polski wcale nie przywieźli brzydkiego
słownictwa na Łotwę i że było ono tu zakorzenione już
od czasów rosyjskich”. artykuł został zamieszczony w
polonijnym tygodniku „nasze Życie”, wydawanym w
rydze. niestety negatywne komentarze w
łotewskiej prasie zdarzały się częściej. jak wskazuje
jerzy grzybowski, przyczyną był m.in. kryzys
demograficzny na wsi łotewskiej. w Polakach
widziano zagrożenie zarówno gospodarcze, jak i
narodowościowe, obawiając się, że cudzoziemcy
przyczynią się do zmian proporcji etnicznych na
terenach Łotwy. na łamach gazety „jaunākās ziņas”
narzekano w 1938 roku, że „wszędzie brzmi język
obcy”, a „na łotewskich polach i niwach osiadł obcy
lud”. jak pisał autor „wszystkie kąty przepełnione są
obcymi. Chłopiec Łotysz to rzadkość. A jeżeli się natrafi
– natychmiast upolują go Polki”. w 1938 r. w teatrze
amatorskim w jełgawie wystawiono sztukę, która w
spaczony sposób pokazywała polskiego robotnika
rolnego. na sztukę zareagowała ambasada rP w
rydze. 

RELIGIA I OByCZAJE

większość ludności, która przyjechała z kresów
na Łotwę, była wyznania katolickiego. zarówno
kościołowi, jak i władzom polskim zależało, by
emigranci brali udział w życiu religijnym, jednak

nie zawsze było to możliwe. na terenach
protestanckiej Łotwy często było trudne
znalezienie parafii katolickiej. na łamach „naszego
Życia” regularnie informowano o możliwościach
praktykowania wiary. Pracę duszpasterską wśród
polskich emigrantów prowadziło czterech polskich
duchownych, z siedzibą w kiesi, siguldzie, jełgawie
i Valmierze. Metropolita ryski mianował
specjalnego kapelana dla robotników rolnych. Msz
w warszawie było jednak zwolennikiem
sprowadzenia na Łotwę większej liczby księży z
terenów Polski (był to także swego rodzaju fortel,
by zadbać o polską mniejszość narodową na
Łotwie, nie tylko robotników). w porozumieniu
polsko-łotewskim z 1938 r. zapisano, że emigranci
mają prawo do korzystania z opieki duszpasterskiej
po polsku oraz uczestnictwa w mszach św., „o ile
przez to praca nie zostanie zakłócona”. jest truizmem
stwierdzić, że w sytuacji emigracji Polaków z
ojczyzny liberalizowały się obyczaje. w „naszym
Życiu” pełno jest doniesień o większej swobodzie
obyczajowej robotników i robotnic. nawiązywano
przelotne związki czy znajomości. jedna z polskich
dziewczyn wspominała: „namówił mnie chłopak
[emigrant z Litwy], z którym się zaręczyłam, żeby
przejść do innego gospodarza. Pracowaliśmy razem
przez 2 miesiące, a potem przeszliśmy granicę polską
koło Turmontu. Chcieliśmy razem żyć. W pierwszej wsi
polskiej chłopiec odszedł ode mnie [...]  Myślałam, że
zaraz wróci, ale więcej się nie pokazał, zabrał mi
płaszcz. Mam od niego dziecko”. jerzy grzybowski
przytacza także przykład dziewczyny, która po
powrocie do Polski popełniła samobójstwo, bo
zdradził ją kochanek. 

ZAKOńCZENIE

książka jerzego grzybowskiego obejmuje wiele
innych, ciekawych aspektów życia polskich
robotników na Łotwie, która skończyło się wraz z
wybuchem ii wojny światowej w 1939 roku. nie da
się ich wszystkich omówić w krótkiej recenzji.
sądzę, że praca polskiego historyka powinna zostać
przetłumaczona na język łotewski i estoński, bo
może być także ciekawa dla historyków z tych
krajów. książka interesująca jest jednak przede
wszystkim dla Polaków. emigracja ludności polskiej
na Łotwę w dwudziestoleciu międzywojennym –
mimo wydania paru prac na ten temat zarówno
przed wojną, jak w okresie Prl – nie jest tematem
powszechnie znanym w Polsce. jest także czasem
pomijana, nawet gdy mówi się o stosunkach
polsko-łotewskich w okresie ii rP. lubimy pamiętać
o wyzwoleniu Łatgalii przez wojska polskie zimą
1920 roku, o mniejszości polskiej na Łotwie czy
relacjach kulturalnych obu krajów. tymczasem los
robotników polskich na Łotwie, a tym bardziej w
estonii, jakoś nam umyka. Praca jerzego
grzybowskiego, dobrze uźródłowiona, solidna,
dokładna, bogata w tabele, choć nie fotografie –
czego przyzwyczajonemu do strony wizualnej
książki czytelnikowi z początku XXi wieku trochę
brakuje – przybliża nas do tych kwestii, swoją
drogą ciekawych nie tylko dla Polaka, ale także dla
litwina czy białorusina. w końcu polski emigrant
zarobkowy z wileńszczyzny i nowogródczyzny
niekoniecznie musiał się uważać za Polaka. Żyliśmy
bowiem na kresach wschodnich ii rP w
wielokulturowej rzeczywistości, co stara się także
uwypuklić autor. chwała mu za to. 

Jerzy Grzybowski, „Emigracja zarobkowa z Polski
na Łotwę i do Estonii w latach 1928-1939”,

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego WUW,
Wydanie I, Warszawa 2021, ss. 388
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Wiosną 2021 roku w księgarniach pojawiła się publikacja „Emigracja zarobkowa z Polski na Łotwę
i do Estonii w latach 1928-1939” autorstwa Jerzego Grzybowskiego, znanego polskiego historyka
badającego głównie tematy białoruskie. Jest to ważna cegiełka dodana do tematyki polsko-
łotewskich relacji gospodarczych i politycznych w XX wieku, a na rynku polskim pierwsza od wielu
lat książka dotycząca historii Łotwy. Kraj ten nie miał szczęścia wśród polskich badaczy, do dziś
nie wydano w języku polskim dobrej historii Łotwy, tym bardziej należy cieszyć się z tego, że
powstają tego typu prace, nawet jeśli obejmują zaledwie wycinek naszych relacji. Wzbogacona o
liczne tabele (choć niestety nie zdjęcia!), książka daje obraz polskiej emigracji na tereny
północnego sąsiada. Autor podaje dużo szczegółów, oprócz statystyk gospodarczych przemyca
kwestie polityczne, a także społeczne – takie jak wizerunek Polaków w przedwojennej Łotwie.
Lektura zdecydowanie warta polecenia. 

Tomasz Otocki

Polak migrantem w irlandii... 
nie, na Łotwie!
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Prof. jerzy grzybowski: 

CENIę SOBIE KONTAKTy Z ŁOTWą
Łotwę odwiedzam nieprzerwanie od kilku lat. lubię ten kraj i jego
historię. w ciągu ostatnich lat co roku przeprowadzałem kwerendy 
w archiwach i bibliotekach łotewskich. Powstanie książki „emigracja
zarobkowa z Polski na Łotwę i do estonii w latach 1928-1939” stało 
się możliwe dzięki grantowi narodowego centrum nauki. na Łotwie
mam znajomych i przyjaciół. staram się utrzymywać stosunki
z łotewskim środowiskiem naukowym, przede wszystkim 
na uniwersytecie Łotewskim w rydze. bardzo cenię sobie kontakty 
z tymi ludźmi – mówi w rozmowie z „Polakiem na Łotwie” 
prof. jerzy grzybowski z uniwersytetu warszawskiego.

Tomasz Otocki, „Polak na Łotwie”: Skąd u
specjalisty ds. historii Białorusi, 
a ostatnio także od relacji białorusko-
łotewskich, zainteresowanie tematem
emigracji zarobkowej Polaków z
międzywojennej Polski na Łotwę i do
Estonii? Co Pana zainspirowało?

Prof. Jerzy Grzybowski, Uniwersytet
Warszawski: – Moje zainteresowania
badawcze skupiają się przeważnie na
dziejach białorusi. jednak temat polskich
robotników sezonowych na Łotwie wcale
nie stanowi wyjątku, gdyż tylko z pozoru
nie ma nic wspólnego z historią białorusi
i relacjami białorusko-łotewskimi. 
w rzeczywistości większość polskich
robotników rolnych na Łotwie stanowili
mieszkańcy terenów dzisiejszej białorusi.
byli to zarówno Polacy, jak i
przedstawiciele innych narodowości.

drugi powód, dla którego
zainteresowałem się tym tematem, wiąże
się z historią rodzinną. Moja babcia była
jedną z wielu mieszkanek wileńszczyzny,
które udały się za chlebem do
północnego sąsiada. Przed wojną babcia
spędziła dwa lata na Łotwie jako polska
robotnica sezonowa. Pamiętam jak w
dzieciństwie opowiadała mi o pobycie na
Łotwie. już wtedy jej opowieści wywarły
na mnie duże wrażenie. babcia niestety
już nie żyje, ale spisałem jej wspomnienia.
Ponadto opowieści o pracy na Łotwie
słyszałem również od koleżanek babci,
które jej towarzyszyły. słowem, w moich

Jerzy Grzybowski urodził się w 1979 roku w
Zabrzeziu na Białorusi. W 2001 roku ukończył studia
historyczne na Białoruskim Uniwersytecie
Państwowym w Mińsku. Sześć lat później uzyskał
stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie
historii na Uniwersytecie Warszawskim, zaś w 2012
roku habilitację w Instytucie Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk. W latach 2001-2005 był
pracownikiem naukowym Narodowej Akademii Nauk
Białorusi, później zaś został adiunktem w Katedrze
Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-
Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania
badawcze koncentruja się wokół historii wojskowości
krajów Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku,
stosunków polsko-białoruskich, dziejów emigracji
białoruskiej, a także historii religijnej Europy
Środkowo-Wschodniej ze szczególnym
uwzględnieniem dziejów Kościoła prawosławnego.
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rodzinnych stronach Łotwa była dobrze znana
starszym ludziom, którzy pamiętali
międzywojnie. na pewno to miało wpływ na
moje późniejsze zainteresowanie tym tematem.

– Co podczas badań nad tą tematyką było dla
Pana największym zaskoczeniem?

– nie sądziłem, że ruch
emigracyjny na Łotwę odcisnął
takie piętno na krajobrazie
społeczno-gospodarczym ziem
północno-wschodnich ii
rzeczypospolitej. zanim się
podjąłem badań nad tym
tematem nie wyobrażałem
sobie skali tego oddziaływania.
w praktyce okazało się, że w
latach trzydziestych minionego
wieku Łotwa cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem
chłopów kresowych. dla wielu z
nich wyjazd do pracy na Łotwę
był jedynym sposobem na
poprawę swojej sytuacji
materialnej.

– Czy prace nad książką były
dla Pana okazją, by odwiedzić
Łotwę? Jeśli tak, to jak wyglądały
Pańskie peregrynacje po tym
kraju?

– Łotwę odwiedzam
nieprzerwanie od kilku lat.
lubię ten kraj i jego historię. na
początku jeździłem tam
turystycznie, później nadeszła
refleksja, że może z tego wyjść
jakiś pożytek dla nauki. w ciągu
ostatnich lat co roku
przeprowadzałem kwerendy w
archiwach i bibliotekach
łotewskich. Powstanie książki,
której omówienie zamieścił Pan
w „Polaku na Łotwie”, stało się
możliwe dzięki grantowi

narodowego centrum nauki. na Łotwie mam
znajomych i przyjaciół. staram się utrzymywać
stosunki z łotewskim środowiskiem naukowym,
przede wszystkim na uniwersytecie Łotewskim
w rydze. bardzo cenię sobie kontakty z tymi
ludźmi.

– Jest Pan znany jako specjalista ds. stosunków
Białorusi i Łotwy w okresie międzywojennym. Czy
ten temat może być interesujący dla Polaków na
Łotwie?

– jak najbardziej. temat obecności Polaków
na Łotwie już doczekał się świetnych
opracowań naukowych zarówno w Polsce, jak i
na Łotwie. Pisali o tym m.in. profesorowie Piotr
Łossowski, janusz albin, andrzej skrzypek, Ēriks
jēkabsons. natomiast dzieje łotewskich
białorusinów w dużej mierze jeszcze są
niezbadane. w tej chwili jestem w trakcie
przygotowywania monografii naukowej o
białorusinach na Łotwie w okresie

międzywojennym i podczas ii wojny światowej,
która – mam nadzieję – wypełni tę lukę. dużo
uwagi w niej poświęcam relacjom polsko-
białoruskim. to jest oczywiste, ponieważ
historycznie tak się złożyło, że głównym
skupiskiem i jednych i drugich była Łatgalia.
ten region ma charakter wielokulturowy, gdzie
od wieków obok siebie żyli Polacy i białorusini.
dlatego uważam, że temat białorusinów na
Łotwie też jest ważny dla polskiego czytelnika,
bo bez uwzględnienia tego epizodu historia
Polaków na Łotwie byłaby niepełna.

Rozmawiał Tomasz OTOCKI
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„Kwitnie ziemia”
Już od kilku lat Ministerstwo Kultury Łotwy zwraca
szczególna uwagę na potrzeby mniejszości
narodowych wspierając składane przez organizacje
wnioski i organizując imprezy, które pozwalają
pokazać wspaniałą różnorodność kulturową kraju.
Jedną z takich imprez był festiwal Mniejszości
Narodowych zorganizowany 
14 sierpnia w Jełgawie. 

w uroczystym otwarciu udział wzięli minister
kultury republiki Łotewskiej nauris Puntulis, mer
jełgawy andris rāviņš oraz konsul ambasady rP w
rydze krzysztof Pokruszyński. w programie były
koncerty, wystawy, jarmark, pokazy strojów ludowych,
warsztaty oraz degustacja dań z kuchni różnych
narodów. wśród wielu uczestników nie zabrakło
również ryskiego chóru „Polonez”, godnie
reprezentującego mniejszość polską.

odbyły się także warsztaty pt. „etnografia Polski:
od oskara kolberga po czasy współczesne”
prowadzone przez dyrektora Państwowego Muzeum
etnograficznego w warszawie pana roberta zydla.
gość opowiadał o pojęciu kultury, o specyfice
etnografii europy środkowo-wschodniej, o
początkach doceniania kultury ludowej oraz jej
funkcji w nowopowstałych państwach regionu.
dyrektor muzeum przedstawił sylwetkę oskara
kolberga, uznawanego za ojca polskiej etnografii.
widzom zaprezentowano znany film dokumentalny
„wesele księżackie”, wyprodukowany tuż przed drugą
wojną światową w reżyserii tadeusza jankowskiego.

Przez cały dzień w jełgawie nie ucichała wesoła
atmosfera tworzona przez wielonarodowe skupisko
mieszkańców zielonej Łotwy, w tym również Polaków.

ii otwarty turniej ringo

W sobotę, 21 sierpnia w Jełgawie
przeprowadzono II otwarty turniej Ringo
– mało znanej, lecz ciekawej gry. Lokalny
Oddział ZPŁ już po raz drugi zaprosił
wszystkich mieszkańców miasta do
zmagań na Stadionie przy hali sportowej. 

sędzią głównym była jeļena
kovaļonoka. zawodnicy zmagali się w
dziewięciu kategoriach wiekowych, a
każda drużyna miała przynajmniej trzy
osoby. zwycięzcy otrzymali puchary. 

ringo podobne jest do siatkówki,
bardzo dobrze ćwiczy celność oraz
pozwala na rozwój koordynacji ruchowej.
jest świetną grą rekreacyjną i formą
spędzania czasu. klasyczne ringo
gumowe ma średnicę 17 centymetrów,
waży 160-165 gramów. natomiast zestaw
do gry w ringo obejmuje siatkę, słupki,
linie, które wyznaczają powierzchnię
boiska, a także odciągi i szpilki.
zawodnicy grają jednym kółkiem, a ich
celem jest trafienie ringo na podłoże pola
przeciwnika.

zawody zostały zorganizowane przy
wsparciu centrum wsparcia sportu w
jełgawie, oraz ambasady rP w rydze.

w jełgawie
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W 2021 r. już po raz dwudziesty 
na Mazurach odbyły się najtrudniejsze w Polsce
regaty śródlądowe rozgrywane w formule 
24-godzinnego wyścigu non-stop –
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
DZ „Ratujmy Dezety”, których
współorganizatorem było Międzynarodowe
Centrum żeglarstwa i Turystyki Wodnej 
w Giżycku.

w dniach 14–15 sierpnia także ekipa żeglarzy z daugavpils wzięła
udział w tych trudnych zmaganiach. trasa regat regatach prowadziła
przez jeziora i kanały północnej części szlaku wielkich jezior Mazurskich
– kisajno, dargin, kirsajty, święcajty i Mamry. start i meta regat
znajdowały się przed portem „oczy Mazur” na jeziorze kisajno.
wystartowało 21 załóg liczących ośmiu do dwunastu osób. 

wiatru w tym roku nie zabrakło, więc załogi wiosłowały tylko przez
kilka godzin w nocy. ogólnie warunki atmosferyczne dopisywały, lecz
łotewska załoga uplasowała się na czwartym miejscu, tuż poza podium.
Przekraczające metę załogi mogły nasycić się gorącą grochówką i
bigosem, które były serwowane w porcie z kuchni polowej. zawodnicy
otrzymali medale, puchary i dyplomy, ufundowane przez organizatorów.
na Łotwę powędrował puchar dla najlepszej załogi zagranicznej. 

nagrody rzeczowe ufundowała firma garmin Polska. nagrody
wręczali jolanta Piotrowska – członek zarządu województwa
warmińsko-Mazurskiego oraz wojciech karol iwaszkiewicz – burmistrz
giżycka. komandor regat ufundował nagrody specjalne „za wieloletnie
wsparcie regat”. otrzymało je dwadzieścia osób, w tym Prezes zPŁ
ryszard stankiewicz.

Regaty w Giżycku Regaty w Giżycku 
po raz dwudziestypo raz dwudziesty
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warsztaty fotograficzne dla dzieci
Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils wspólnie 
z młodzieżową szkołą fotografii „Mārīte Art” 
23 sierpnia w podwórku Domu Polskiego
zorganizowało zajęcie plenerowe dla dzieci w wieku
10-11 lat pt. „fotografia portretowa”.

interesujące warsztaty prowadził fotograf jurij
berdnikow. dzieci uczyły się robić zdjęcia za pomocą
aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych.
do zdjęć pozowała kornelia Łapkowska, uczennica
gimnazjum Polskiego. uczestnicy otrzymali zadanie
domowe – należało samodzielnie wykonać zdjęcie
portretowe, uwzględniając wiedzę zdobytą podczas
warsztatów plenerowych. najbardziej udane zdjęcia
zostały umieszczone na wystawie w galerii domu
Polskiego. wernisaż wystawy i o podsumowanie
projektu odbyło się 30 sierpnia.

dożynki w jekabpils
Jedną z imprez co roku odbywającą się w Jekabpils są Dożynki. Również w tym roku,
28 sierpnia Jekabpilski Oddział ZPŁ „Rodacy” po raz kolejny pokazał mieszkańcom
miasta, jak to święto obchodzą Polacy. 

zainaugurowała koncert pieśń „Plon niesiemy plon” – najważniejsza i nadrzędna
pieśń obrzędu dożynkowego, która była kiedyś powtarzana wielokrotnie podczas

dożynania. Pieśń ta jest pełna powagi i utrzymuje uroczysty nastrój obrzędu, nawet dziś,
kiedy dożynki mają znacznie raczej symboliczne. gospodynię (Panią prezes honoratę) i

gospodarza (wieloletniego prezesa Pana aleksandra) obdarowano symbolicznymi plonami z
ogrodów oraz wiankami. uczestnicy imprezy opowiadali o przyniesionych warzywach i owocach,

prezentując wyroby i podając nań przepisy. 
kolejnym elementem było oglądanie filmu z „V festiwalu Pieśni biesiadnych «na ławeczce na podwórku»”, w którym

uczestniczyły zespoły mniejszości narodowych miasta. Projekt wsparł samorząd lokalny, który bardzo chętnie pomaga
popularyzować wielokulturowość mieszkańców. 

Sierpniowa zabawa
na Warszawskiej

głośno i wesoło było
na warszawskiej. w ciągu
kilku godzin w podwórku
królowały zabawa i pio-
senka. dzieci śpiewały ka-
raoke, grały w ciekawe gry
m.in. „jengę”, „twistera” czy
„uno”, zorganizowano bitwy
taneczne. 

organizatorzy zapew-
nili również smaczny po-
częstunek. o nastrój mu-
zyczny zadbał zaproszony
dj, który doskonale orien-
tował się w gustach mu-
zycznych młodzieży.
wszystkim obecnym
ogromną radość sprawiła
strefa fotograficzna z prze-
różnymi rekwizytami. 

z powodu sytuacji epidemiologicznej w 2021 r. nie odbyło się wiele tradycyjnych imprez, lecz powstały
nowe pomysły.  w dniu 25 sierpnia w podwórku domu Polskiego w daugavpils centrum kultury Polskiej
oraz daugavpilski oddział zPŁ „Promień” zorganizowali akcję „rozśpiewana warszawska!”. 

„Rozśpiewana Warszawska” 
odbyła się niejako zamiast 
Święta Ulicy Warszawskiej, 

zawdzięczając wsparciu 
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Prezydent Komorowski w Kurmene
w kościele katolickim w kurmene w gminie bauska 
29 sierpnia odbyła się uroczysta Msza św. z udziałem
potomków polskich hrabiów komorowskich. 

na uroczystość przybyli m.in.
prezydent rP w latach 2010–2015
bronisław komorowski z żoną anną,
kilkoro przedstawicieli dalszej
rodziny, ambasador rP w rydze
Monika Michaliszyn oraz
przewodniczący gminy bauska aivars.
Mszę św. w języku polskim i
łotewskim odprawił biskup diecezji
lipawskiej Viktors stulpins, a oprawę
muzyczną nabożeństwa zapewnił
chór „Polonez” z ryskiego klubu
kultury Polskiej oraz chór kościoła
katolickiego św. trójcy w rydze.

bronisław komorowski był
poruszony, iż Mszą św. została
odprawiona w dwóch językach.
Prezydent podkreślił, że narody polski
i łotewski łączą więzy historyczne i
podobne losy. 

w imieniu rodziny ręce
proboszcza andrejsa Mediņša oraz
przewodniczącego gminy bauska
wręczył mapy i plany kurmene
narysowane przez jego krewnych
w 19 w. unikatowe materiały
przechowywała przez kilkadziesiąt
lat mieszkająca w wilnie ciotka
bronisława komorowskiego. 

ambasador rP w rydze Monika
Michaliszyn przypomniała
zebranym historię rodu
komorowskich i wielowiekowe
tradycje łączące dwa bratnie
narody. wspominała także o 30.
rocznicy wznowienia stosunków
dyplomatycznych między Polską a
Łotwą. 

nieformalna część
uroczystości, którą uświetnił
występ zespołu tańca ludowego
„kukułeczka” z daugavpils, odbyła
się w parku w kurmene.

Foto: Bauskas novada pašvaldība

...Jest dla mnie
źródłem wzruszenia,
gdy myślę, 
że w tym samym
kościele
wybudowanym
przez
Komorowskich, 
tyle parę pokoleń
Komorowskich,
wiele pokoleń
łotewskich 
modłiło się razem...



Już od wielu lat w Narodowe Czytanie angażują się Polacy z różnych
zakątków Łotwy. W tym roku największe i jedyne oficjalne ‘czytanie’ odbyło
się 4 września w Rydze, w kameralnej sali kina Splendid Palace –
prezentację dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”
zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Relacji Polsko –
Łotewskich „Silesia”.
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Ewa Sawczuk
nareszcie 
w Daugavpils
w daugavpils 29 sierpnia odbył 
się wspaniały koncert polskich
piosenek estradowych 
„karuzela z Madonnami”, 
na który w związku z niekorzystną
sytuacją epidemiologiczną lokalni
Polacy czekali już od jesieni 2020 r. 

zgromadzeni na wielkiej sali
daugavpilskiego Pałacu kultury
miłośnicy polskiej muzyki usłyszeli
wiele znanych i lubianych utworów
mistrzów estrady polskiej m.in.
czesława niemena, anny Marii jopek,
edyty górniak czy ewy demarczyk w
wykonaniu ewy sawczuk z zespołem.

koncert rozpoczęli prezes zPŁ
ryszard stankiewicz oraz konsul
ambasady rP w rydze krzysztof
Pokruszyński. Pomysłodawcami
koncertu polskich piosenek
estradowych są ewa sawczuk i andris
gailis i jest to już kolejny projekt
muzyczny polsko-łotewskiej pary
małżeńskiej. aranżacje do wszystkich
utworów opracował andis gailis.
wspaniałemu wokalowi ewy sawczuk
towarzyszył zespół wokalny: annija
Ādamsone, aija Veismane-garkeviča,
Ārijs Šķepasts, georgs zujevs, andris
gailis; zespół instrumentalny: ivars
jercums, Maksims batirevs, jānis
Miltiņš, raimonds kalniņš; kwartet
smyczkowy: otto trapāns, undīne
cercina, karlīna ivāne, agate ozoliņa;
oraz bardzo dobrze znany na Łotwie
saksofonista jazzowy artis gāga.
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narodowe czytanie 2021 na Łotwie

Sezon twórczy w Galerii Centrum Kultury Polskiej 
rozpoczął się 9 września wernisażem wystawy 
Natalii Krjukowej „Odrzucając granice!”.

artystka urodziła się w 1981 r. w ałuksne, gdzie ukończyła
szkołę sztuk Plastycznych i rzemiosła. w 1999 r. przeniosła się
do daugavpils i rozpoczęła studia na uniwersytecie daugavpil-
skim. w 2006 r. natalia otrzymała dyplom magistra biologii, jed-
nak sztuka zawsze stanowiła nieodłączną część jej życia. w
2018 r. natalia rozpoczęła naukę w szkole sztuki i designu
„saules skola” w daugavpils i otrzymała dyplom specjalisty de-
signu wyrobów tekstylnych. w 2020 r. natalia została członkinią
związku artystów Miasta daugavpils, lecz bierze udział w wys-
tawach grupowych i organizuje wystawy indywidualne już do
2015 r.

nowa wystawa artystki pt. „odrzucając granice” pokazuje, że
sztuka nie może mieć granic. natalia opowiada, że bardzo
mocny wpływ na nią wywarły ograniczenia związane z covid-19.
nie lubi znajdować się w określonych ramach, przygnębia ja to i
irytuje. właśnie dlatego w swojej twórczości stara się nie
ograniczać. jakby odpycha, odrzuca jakiekolwiek konwencje. jej
ulubioną techniką jest technika mieszana. większość prac artys-
tki została wykonana w okresie pandemii covid-19 i pokazuje
jej nastawienie do sytuacji oraz wewnętrzny nastrój.

Prace natalii krjukowej przedstawione na wystawie
„odrzucając granice” to akwarele, pastele, rysunki węglem, kredą
i flomastrem, a także prace wykonane w technice mieszanej.
Żadna z prac nie ma nazwy. artystka uważa, że nazwa też jest
pewnym ograniczeniem, a każda osoba ujrzy w jej pracach coś
innego.

akcję narodowe czytanie w 2012
r. zapoczątkował Prezydent rzeczy-
pospolitej Polskiej, to polska akcja
społeczna propagująca znajomość
literatury narodowej, w której obsz-
erne fragmenty dzieł odczytywane
są publicznie, również w środkach
masowego przekazu.

uroczystość w splendid Palace
swoją obecnością zaszczycili iii
sekretarz ds. polityczno-ekonom-
icznych ambasady rP w rydze
Łukasz cudny, grono pedagogiczne
szkoły Polskiej im. ity kozakiewicz w
rydze, członkowie związku Polaków

na Łotwie oraz stowarzyszenia „sile-
sia”, a także sympatycy kultury pol-
skiej. 

Polonistka z Polskiej szkoły im.
ity kozakiewicz sabina Mężyk
przygotowała prelekcję na temat
twórczości gabrieli zapolskiej.
wspólnie przeczytany został pier-
wszy akt dramatu największego
dzieła autorki – „Moralność pani dul-
skiej” następnie odbyła się projekcja
filmu „Panie dulskie” w reżyserii fil-
ipa bajona z łotewskimi napisami. 

Projekt został zrealizowany przy
wsparciu ambasady rP w rydze.

wystawa bez granic
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bartosz Szymoniak
koncertuje na Łotwie

Zawdzięczając wsparciu Ambasady RP w Rydze odbywa się na Łotwie wiele
interesujących imprez. W 2021 r. jednym z naprawdę wyjątkowych
projektów były występy Bartosza Szymoniaka – polskiego muzyka,
wokalisty, kompozytora, autora tekstów, twórcy własnego stylu beatrock. 

swoją trasę koncertową po Łotwie polski wokalista wraz z towarzyszącym
mu multiinstrumentalistą Michałem Parzymięsem rozpoczął od występu w
kościele pw. św. franciszka w rydze 10 września. następnego dnia w
Państwowym gimnazjum Polskim im. józefa Piłsudskiego w daugavpils odbyły
się prowadzone przez artystę warsztaty techniki śpiewu, w których wzięli udział
członkowie ztŁ „kukułeczka” oraz zainteresowana nowoczesnym stylem
śpiewania młodzież szkolna. w niedzielę, 12 września w kościele pw. serca
jezusowego odbył się kolejny koncert młodego utalentowanego wokalisty.
bartosz szymoniak jest absolwentem wydziału kompozycji, interpretacji,
edukacji i jazzu akademii Muzycznej w katowicach w klasie śpiewu. Promuje w
Polsce beatbox. w latach 2008–2015 był wokalistą grupy „sztywny Pal azji”. jest
jednym z finalistów programu idol, w którym zajął trzecie miejsce. artysta wygrał
plebiscyt głosu wielkopolskiego na osobowość roku 2020 w kategorii kultura.

Ćwierćwiecze Festiwalu 
Kultury Polskiej w Posiniu

Polacy z całej Łotwy 11 września udali się do niewielkiej
miejscowości na pograniczu Łotwy i Rosji – Pasiene (pol.
Posiń), gdzie już od 25 lat co roku odbywa się festiwal Kultury
Polskiej organizowany przez Związek Polaków na Łotwie. 

tegoroczna impreza była piękną okazją do kolejnego spotkania
z rodzimą kulturą. festiwalową Mszę św. w zabytkowym kościele
pw. św. dominika w języku polskim celebrował biskup diecezji
agłońsko-rezeknieńskiej jānis bulis wraz z miejscowymi księżmi
oraz księdzem robertem Maciejewskim z daugavpils. w jednym z
najpiękniejszych obiektów sakralnych na terenach dawnych
inflant Polskich uczestnicy festiwalu wysłuchali kazania i modlili
się. następnie w ludzy, gdzie władze miejskie udostępniły muszlę
koncertową w parku miejskim, odbył się barwny koncert.

otwarcia festiwalu dokonał prezes zPŁ ryszard stankiewicz.
głos zabrał konsul rP krzysztof Pokruszyński wyrażając słowa
uznania i podziwu dla osób pielęgnujących tradycje polskie.
jubileuszowy festiwal swoją obecnością zaszczyciła wice mer
miasta ināra selicka. w części artystycznej wystąpił chór „Promień”
z daugavpils pod batutą reginy krukowskiej, chór „Polonez” oraz
duet „dagmara i Maria” z rygi, zespół „zgoda” z jekabpils pod
kierownictwem ivety bērzini, zespół „bursztynki” z lipawy, chór
żeński „jutrzenka” wraz z dyrygentką chóru ireną iwanową. w
trakcie koncertu wiersz cypriana norwida „co to jest ojczyzna”
deklamowała ewa Puzyrewska z rezekne. w finale zabrzmiał utwór
„kocham cię, Polsko” oraz starożytny hymn „gaude Mater Polonia”. 


