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zwycięska kampania Łatgalska doszła do skutku na mocy
porozumienia z 30 grudnia 1919 roku zawartego przez naczelnego
dowódcę armii Łotewskiej generała jānisa balodisa, Szefa Sztabu
naczelnego dowódcy generała Pēterisa Radziņša oraz polskiego
attaché wojskowego w Rydze pułkownika aleksandra
Myszkowskiego. decyzję o zaangażowaniu Polski na wschodnich
krańcach ziem łotewskich podjął naczelny wódz RP Marszałek józef
Piłsudski. 

Trzeciego stycznia 1920 roku wojska polskie i łotewskie, pod
dowództwem gen. E. Rydza-Śmigłego oraz Sztabu głównego armii
Łotewskiej, stanęły do walki z najeźdźcą, rozpoczynając akcję
bojową o kryptonimie «zima». 

w walkach o dyneburg poległo około pięciuset żołnierzy
polskich, a dwustu trzydziestu siedmiu poległych pochowano na
cmentarzu na Słobódce. w miejscu, gdzie obecnie wznosi się
betonowy krzyż, w okresie międzywojennym był polski cmentarz
wojskowy, uroczyście otwarty w 1926 r. przez najwyższe władze
Republiki Łotewskiej. Podczas okupacji radzieckiej cmentarz został
zrównany z ziemią, a wymieszany z kośćmi poległych legionistów
piasek, wykorzystano do budowy drogi dyneburg-krasław. 
22 listopada 1992 roku na miejscu cmentarza postawiono 
13-metrowy betonowy krzyż, który przypomina o ofierze krwi
polskich żołnierzy poległych w walce o wolność i niepodległość
Łotwy. na widocznej tu tablicy znajduje się napis: Pamięci Żołnierzy
wojska Polskiego poległych w walce o niepodległość Łotwy 
w 1920 roku. w dzień stulecia uroczystości w dyneburgu rozpoczęły
się właśnie na Słobódce.  

kompanię honorową wystawiła VI zmiana Polskiego
kontyngentu wojskowego na Łotwie. Pani ambasador RP w Rydze
Monika Michaliszyn przemówiła w dwóch językach. Przywitała
gości m.in. generała Rajmunda andrzejczaka, Szefa Sztabu
generalnego wojska Polskiego, generała broni leonīdsa kalniņša,
dowódcę narodowych Sił zbrojnych Republiki Łotewskiej, księdza
biskupa generała brygady józefa guzdka, kapelana wojska
Polskiego, Sekretarza Parlamentarnego Ministerstwa obrony
Republiki Łotewskiej Pana Martiņša Staķisa, Pana jānisa bordānsa
wicepremiera i Ministra Sprawiedliwości Republiki Łotewskiej, Pana
jurģisa klotiņša, doradcę Prezydenta Łotwy ds. Pamięci historycznej
i Przynależności, Mera dyneburga, Pana andrejsa Elksniņša, Mera
krasławia, Pana gunarsa upenieksa, Pana Ryszarda Stankiewicza,
Prezesa związku Polaków na Łotwie oraz przedstawicieli związku
Polaków na Łotwie. 

w dalszej części uroczystości głos zabrali Mārtiņš Staķis,
Sekretarz ds. Parlamentarnych łotewskiego Ministerstwa obrony
oraz andrejs Elksniņš Mer dyneburga. Po przemówieniach kapitan
bartosz duński odczytał apel poległych, a kompania honorowa

wykonała salwę honorową. następnie delegacje polskie i łotewskie
złożyły kwiaty pod krzyżem. uroczystość zakończyła się odegraniem
sygnału «Śpij kolego» i odprowadzeniem kompanii honorowej.

kolejnym punktem obchodów było odsłonięcie tablicy
upamiętniającej żołnierzy poległych podczas wspólnych walk
sojuszniczych armii. Prowadzący opowiedzieli zebranym o tym, że 
4 stycznia 1935 roku wicepremier Łotwy Marģers Skujenieks przy
budynku domu Rządu w dyneburgu odsłonił pierwszą tablicę
upamiętniającą poległych żołnierzy, lecz została ona zniszczona po
wkroczeniu armii Czerwonej na Łotwę w 1940 r. w setną rocznicę
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zwycięskiego wyzwolenia dyneburga z inicjatywy władz łotewskich
ta tablica pamiątkowa została odrestaurowana, a jej otwarcia
dokonali generał Rajmund andrzejczak, Szef Sztabu generalnego
wojska Polskiego, generał broni leonīds kalniņš, dowódca
narodowych Sił zbrojnych Republiki Łotewskiej, ambasador Monika
Michaliszyn, Mer dyneburga andrejs Elksniņš oraz Ryszard
Stankiewicz, Prezes związku Polaków na Łotwie.

kontynuacja obchodów stulecia wyzwolenia Łatgalii po
południu odbyła się w krasławiu. o godz. 15.45 w kościele pod
wezwaniem św. ludwika delegacje, wraz z żołnierzami i lokalnymi
Polakami udały się na Mszę Świętą, którą koncelebrowali biskup

Jedna z najbardziej znaczących dla scalenia Łotwy operacji wojskowych – 
operacja «Zima» – rozpoczęła się 3 stycznia 1920 roku. 
Uroczystości z okazji wyzwolenia Łatgalii z niewoli bolszewików 
w styczniu 2020 roku rozbrzmiały po całej Łatgalii. 



diecezji agłońsko-Rezeknieńskiej jānis bulis, biskup generał
brygady józef guzdek, kapelan wojska Polskiego, lokalni księża oraz
kapelan Pkw na Łotwie. barwną oprawę mszy św. m.in. procesję z
darami i modlitwę wiernych zapewniła młodzież z zespołu Tańca
ludowego «kukułeczka». Po mszy do zebranych przemówili generał
Rajmund andrzejczak, Szef Sztabu generalnego wojska Polskiego
oraz generał broni leonīds kalniņš, dowódca narodowych Sił
zbrojnych Republiki Łotewskiej.

następnie na cmentarzu katolickim odbyło się uroczyste
odsłonięcie odnowionego pomnika, poświęconego legionistom
polskim. Również w krasławiu kompanię honorową wystawiła 
VI zmiana Polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie.
uroczystość odsłonięcia prowadzili żołnierze polscy i łotewscy, na
wstępie przypominając przebieg ofensywy z 1920 roku. krasław w
nocy z 9 na 10 stycznia zajął polski 8 Pułk 3 dywizji Piechoty
legionów pod dowództwem leona berbeckiego. na tutejszym
cmentarzu pochowano 45 znanych oraz 42 nieznanych żołnierzy
legionów polskich poległych w walkach o tę ziemię. 

głos zabrała ambasador RP w Rydze Monika Michaliszyn.
Przypomniała, że w 1928 r. na tym cmentarzu uporządkowano
kwaterę poległych polskich żołnierzy i z inicjatywy związku
Polaków na Łotwie postawiono im pomnik. zaznaczyła, że
odnowiony pomnik poległych legionistów możemy odsłonić dzięki

staraniom i środkom finansowym Ministerstwa kultury i
dziedzictwa narodowego RP. Mer krasławia, gunars upenieks,
podkreślił, że pomnik legionistów polskich jest jednym z
najświętszych miejsc w krasławiu i podziękował wszystkim osobom
przybyłym na uroczystości. 

Po przemówieniach, uroczystego odsłonięcia odrestaurowanego
pomnika, upamiętniającego Polskich bohaterów kampanii
Łatgalskiej, dokonali generał Rajmund andrzejczak, Szef Sztabu
generalnego wojska Polskiego oraz generał broni leonīds kalniņš
dowódca narodowych Sił zbrojnych Republiki Łotewskiej. Pomnik
poświęcili jego Ekscelencja biskup jānis bulis oraz jego Ekscelencja
biskup generał brygady józef guzdek. delegacje złożyły kwiaty,
upamiętniając bohaterskich żołnierzy. uroczystość zakończyła się
odprowadzeniem kompanii honorowej. 

generał broni leonīds kalniņš dowódca narodowych Sił
zbrojnych Republiki Łotewskiej powiedział, że uroczyste obchody
kampani Łatgalskiej dla niego osobiście były bardzo wzruszające i
dodał, że po relacjach z obchodów stulecia więcej ludzi dowie się,
że naród polski sto lat temu tutaj stracił pięciuset żołnierzy
polskich, synów i może też córki narodu polskiego. była to ogromna
ofiara, która dała Łotyszom możliwość scalenia kraju. 

Tydzień po wyzwoleniu dyneburga był najtrudniejszy dla
wojska Polskiego. Po siedmiu dniach zaciętych walk udało się
zdobyć wyszki, które znajdują się w odległości 30 km. Również w

wyszkach 10 stycznia 2020 roku na miejskim cmentarzu katolickim
odbyła się uroczystość ku czci bohatersko poległych legionistów
polskich.

w wyszkach na cmentarzu katolickim pochowano 20 żołnierzy 
1 i 5 pułku 1 brygady legionów Polskich, którzy polegli w bitwach
pod dubną i wyszkami. już pierwszego dnia ofensywy na wyszki
zginęło 32 polskich legionistów, a 115 żołnierzy zostało rannych. 
w 1995 r. przy wsparciu ambasady RP w Rydze, Rady Pamięci walk i
Męczeństwa oraz władz lokalnych na miejscu pochówku
wzniesiono 3,5-metrowy stylizowany drewniany krzyż w metalowej
oprawie oraz ustawiono kamień z napisem: «legionistom polskim
poległym za Łotwę w 1920 roku». autorem pomnika jest artysta-
plastyk Romuald gibowski.

uroczystość rozpoczął kierownik gminnego działu kultury jānis
belkovskis, przybliżając zgromadzonej na uroczystości młodzieży
fakty historyczne o bohaterstwie żołnierzy polskich w walce o
wolność Łotwy. obecni byli także pani kierownik działu kultury
urzędu Powiatu dyneburskiego Ināra Mukāne oraz wójt gminy
wyszki jānis Proms. związek Polaków reprezentowali Prezes
Ryszard Stankiewicz oraz członek zarządu zPŁ «Promienia» wanda
baulina, która w swoim przemówieniu podziękowała lokalnym
Polakom – Czesławowi i Viji Mickiewiczom, bo to właśnie oni w
trudnych sowieckich czasach opiekowali się grobami żołnierzy

polskich. Po wspólnej modlitwie i złożeniu wieńców, w miejscowym
ośrodku socjalnym odbyły się odczyty historyczne. 

koniec stycznia, który sto lat temu oznaczał  także pomyślne
zakończenie kampanii Łatgalskiej, był bogaty w uroczystości
również w innych częściach Łatgalii: Rzeżycy, lucynie, Prelach i
Ruszenicy. najbogatszy program wydarzeń był jednak w Rzeżycy 
21 stycznia.  w Parku festiwalowym po południu można było
oglądać wystawę techniki i sprzętu wojskowego. uczestnicy mogli
skosztować kaszy przyrządzonej na kuchni polowej i napić się
gorącej herbaty. Chwila pamięci z akcentem historycznym o godz.
14.00 odbyła się w Łatgalskim Muzeum historii i krajoznawstwa.
następnie złożono kwiaty i wieńce przy pomniku żołnierzy
poległych w walkach o wyzwolenie Łatgalii na cmentarzu przy ul.
Miera. w katedrze pw. Serca jezusowego celebrowano Mszę Świętą,
po której uczestnicy udali się przemarszem z pochodniami do
pomnika «zjednoczeni dla Łotwy», gdzie odbyła się uroczystość z
udziałem premiera Łotwy krišjānisa kariņša, ministra obrony
narodowej artisa Pabriksa oraz pani ambasador RP w Rydze Moniki
Michaliszyn. 

obchody 100-lecia wyzwolenia Łatgalii miały zakończyć się
regionalną paradą narodowych Sił zbrojnych w dyneburgu 4 maja
z udziałem stacjonującej na Łotwie grupy bojowej naTo oraz
wojska Polskiego.

76

100-lECIE kaMPanII ŁaTgalSkIEj100-lECIE kaMPanII ŁaTgalSkIEj

Kampania Łatgalska jest przykładem
unikalnej współpracy dwu połączonych
historycznymi doświadczeniami 
i umiłowaniem wolności narodów.
Braterstwo broni żołnierzy polskich 
i łotewskich było i jest przykładem
odwagi w obliczu potężnego wroga
oraz ofiarności i poświęcenia żołnierzy 
w obronie Ojczyzny.
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Trzynastego stycznia w Gimnazjum Polskim im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu
odbył się huczny i wesoły karnawał dla uczniów klas młodszych.

Dziecięcy Karnawał
w Dyneburgu

kalEjdoSkoPkalEjdoSkoP

Jedną z pierwszych imprez 
w Dyneburgu w 2020 r. 
było otwarcie wystawy 
obrazów Leldy Kundzyni 
w galerii na ulicy Warszawskiej, 
9 stycznia. 

Przybyłych na wernisaż miłośników
sztuki przywitał zapach świeżej farby
olejnej, zdradzający fakt, iż niektóre z
przedstawionych prac zostały
ukończone bezpośrednio przed
otwarciem. Mimo zimowej pory w
galerii zapanowały wiosna i lato, a
kwieciste obrazy natychmiast
rozwiewały spowodowany markotną
pogodą pochmurny nastrój. wernisaż
rozpoczęło subtelne taneczne
przedstawienie w wykonaniu
jewgienija Michailowa i anastasji
Michajłowej.

lelde kundzynia to dobrze znana
stałym bywalcom domu Polskiego
artystka. urodziła się w kurlandii, ale

mieszka w Łatgalii. uwielbia malować
kwiaty i morze. lelde ukończyła
Szkołę artystyczną «Saules» w
daugavpils. obecnie jest nauczycielką
rysunku i malarstwa w Szkole Muzyki
i Sztuki w Iłłukszcie, w dziecięcej
Szkole artystycznej w daugavpils,
prowadzi również warsztaty

artystyczne w Centrum dzieci i
Młodzieży w Iłłukszcie. od 2015 r. jest
członkinią Stowarzyszenia
daugavpilskich artystów i  aktywnie
działa w Salonie Sztuki «biały koń».
lelde na swoim koncie ma cztery
wystawy indywidualne oraz liczne
wystawy grupowe.

lelde ma trójkę dzieci, ale
wykorzystuje każdą wolną chwilę.
bierze do rąk pędzel, miesza kolory i
zanurza się w świat fantazji. na
wystawie pt. «Tajemniczy ogród»
autorka zaprasza na spacer po
kwitnącym ogrodzie. każdy kwiat
napełnia go intensywnym aromatem i
tworzy cudowną melodię. atmosfera
opowiada o zwycięstwach i porażkach,
o radości i smutku. Magiczny ogród
jest świadkiem łagodnej, szczerej,
mocnej i ognistej miłości. Tajemniczy
ogród – wspaniałe miejsce w każdym
człowieku, źródło najważniejszych
pytań i najbardziej szczerej modlitwy.

Barwne rozpoczęcie roku 
wystawowego w Domu Polskim

bal u królowej
zimy zebrał na sali
ponad stu uczniów,
których zabawiali
animatorzy z
Centrum kultury
Polskiej. już na
wstępie
zapowiedzieli
dzieciakom wesołą
zabawę z tańcami i
śpiewem. uczestnicy
zabawy zagrali w grę
«głowa mówi», a
następnie tańcem
«zaļa pļava» widzów
zaskoczyła
najmłodsza grupa
zespołu tańca
ludowego
«kukułeczka».
animatorzy
rozgrywali scenki,
organizowali quizy i
odczytali list od św.
Mikołaja, który
osobiście dołączył do
wesołego korowodu. 

na końcu imprezy
odgadywano zagadki
i odbył się pokaz
strojów
karnawałowych,
któremu z uznaniem
przyglądał się św.
Mikołaj. dzieci mogły
także wyrecytować
przygotowane dla
Mikołaja wierszyki i
otrzymały słodkie
prezenty.

W galerii na ulicy Warszawskiej, 6 lutego, 
otwarto wystawę pt. «Podróż», na której zostały
zaprezentowane obrazy Sofii Szabuniewicz z Rygi 
oraz gobeliny Daigi Łapsy z Krasławia.

wernisaż wystawy w Centrum kultury Polskiej
rozpoczęło przedstawienie – tym razem występ wokalny.
Pomysł na wspólną wystawę powstał po niedawnym
spotkaniu artystek. Młoda artystka-malarka Sofia
Szabuniewicz pasjonuje się malarstwem od wczesnego
dzieciństwa. ukończyła Szkołę artystyczną im. janisa
Rozentalsa w Rydze. jest na samym początku twórczej
drogi i swoją pierwszą wystawę miała w ubiegłym roku w
hotelu «Park hotel latgola» w rodzinnym dyneburgu.
obecnie mieszka w Rydze, pracuje jako ilustratorka,
udziela lekcji malarstwa w swojej pracowni, rysuje także
portrety, głównie na zamówienie. najczęściej tworzy prace
realistyczne, pejzaże, chociaż w jej dorobku jest również
seria obrazów abstrakcyjnych. 

artystka daiga Łapsa urodziła się w Rydze, ale od wielu
lat mieszka i tworzy w krasławiu. daiga jest
wszechstronnie utalentowana – zajmuje się malarstwem,

ceramiką oraz sztuką tekstylną. artystka tworzy gobeliny,
aplikacje na tkaninę, szyje i szydełkuje lalki, projektuje
kostiumy, używając różnych technik haftu. ulubione
materiały daigi to len, bawełna, szkło i glina. Prawie we
wszystkich swoich pracach wykorzystuje szkło. do
malowania gobelinów używa głównie materiałów
naturalnych. daiga Łapsa bierze aktywny udział w
wystawach w kraju i za granicą. Mnóstwo prac artystki
znajduje się w kolekcjach prywatnych.

«Podróż» w galerii Domu Polskiego
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I znów kolędy i pastorałki 
w Krasławiu

Co roku w styczniu 
w dyneburgu 
organizowane jest spotkanie
opłatkowe, 
które po rocznej przerwie
odbyło się zgodnie 
z tradycją 
w gimnazjum Polskim 
im. józefa Piłsudskiego. 
w odrestaurowanej 
sali gimnazjum 
przy ul. Marijas 1 
przy suto zastawionych
stołach 25 stycznia 
zasiadło ponad 
stu Polaków i sympatyków
obyczajów polskich. 
w 2019 r. spotkanie 
w związku z remontem
placówki odbyło się 
w nieco innej formie w CkP. 

gości przywitała dyrektorka gimnazjum halina Smulko, przypominając
zebranym, iż pomysłodawczynią tej pięknej tradycji była pierwsza
dyrektorka gimnazjum, ś.p. gertruda grawe. opłatek to okazja do
spotkania się członków zPŁ, nauczycieli gimnazjum, przedstawicieli
komitetu rodzicielskiego placówki, pracowników przedszkola polskiego
oraz gości. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili wicemer miasta
daugavpils Igors Prelatovs, konsul ambasady RP w Rydze Małgorzata
hejduk-gromek oraz żołnierze VI zmiany Polskiego kontyngentu
wojskowego w Republice Łotewskiej na czele z dowódcą mjr krzysztofem
budziszem. błogosławieństwa udzielił kapelan gimnazjum ks. Robert
Maciejewski. opowiedział również o historii dzielenia się opłatkiem.
aktywność i niezłomną katolicką postawę Polaków zaakcentował 
ks. Valery olszewski z kościoła pw. św. Piotra w okowach. Tradycyjne
dzielenie się opłatkiem uwieńczył koncert przygotowany przez artystów
ze stolicy. wystąpiła śpiewaczka Ewa Sawczuk, w asyście męża andrejsa
gailisa oraz atisa gāgi. Cudowne kolędy polskie przeplatane były
wspomnieniami Polaków o wigilii. Impreza zakończyła się wesołą zabawą.

Spotkanie opłatkowe dyneburżan

W krasławskim kościele 
pw. św. Ludwika co roku spotykają 
się Polacy z różnych zakątków 
Łotwy, aby wspólnie uczestniczyć 
w Festiwalu Kolęd i Pastorałek. 
Dwunastego stycznia odbyła 
się 14. edycja realizowanego przez 
Związek Polaków przedsięwzięcia. 
Pierwszy festiwal odbył się 
w 2007 roku, a jego inspiratorem 
była śp. Wanda Krukowska – 
prezes Związku Polaków na Łotwie 
w latach 2000–2012. 

Tradycyjnie mszę świętą w intencji
uczestników festiwalu oraz wszystkich
Polaków celebrował proboszcz parafii pw.
św. ludwika, ksiądz Edward woroniecki, a
festiwal po raz kolejny otworzyła pani
kierownik wydziału konsularnego
ambasady RP w Rydze, Pierwszy Radca,
Małgorzata hejduk-gromek, ciepło witając
uczestników oraz miłośników polskich
pieśni bożonarodzeniowych, zaznaczyła, że
to właśnie kolędowanie łączy rodziny
polskie. 

Tegoroczni festiwalowicze przybyli z
Rygi, krasławia, dyneburga, Rzeżycy,
jakubowa, jełgawy, demene oraz Polski.
na początku imprezy zaprezentował się
zespół wokalno-instrumentalny z lucyna z
kolędą «Cicha noc». następnie
zadebiutował młodzieżowy zespół
wokalny z dyneburskiego Państwowego

gimnazjum Polskiego im. józefa
Piłsudskiego pod kierownictwem aliny
Łapińskiej. dwie kolędy wykonali
gospodarze – zespół wokalny «Strumień»
pod batutą Romualda Raginisa.

gościem specjalnym tym razem był
Mazurski ludowy zespół artystyczny
«Mżawka» z kruklanek. kierownikiem
zespołu jest Ryszard zabłotny, dobrze
znany lokalnej publiczności kierownik
również zespołu «ojczyzna» z węgorzewa,
który niejednokrotnie gościł w dyneburgu,
krasławiu oraz Rzeżycy.

liczni jak co roku słuchacze nasycili
się także kolędami w wykonaniu
młodzieżowego chóru z kościoła św.
ludwika, chóru pieśni sakralnej «gloria»
oraz zespołu Pałacu kultury «noktiurn» z
niezwykłą interpretacją kolędy «Cicha
noc» z dzwoneczkami. 

w czternastej edycji festiwalu udział
wzięły również: chór parafialny z demene
pod kierownictwem zygfryda Pliski, chór
«Polonez» z Rygi pod kierownictwem
Tatiany bieługinej, zespół «Rodacy» z
jakobsztatu pod batutą Iwety bergmane,
zespół «Stokrotki» z jełgawy pod
kierownictwem Edyty bergmane, chór
«Promień» z dyneburga pod batutą aliny
Łapińskiej oraz chór żeński «jutrzenka» z
Rzeżycy pod kierownictwem Ireny
Iwanowej. 

Impreza zakończyła się wspólnym
wykonaniem kolęd «Cicha noc» i «gdy się
Chrystus rodzi». 

nagrody i dyplomy festiwalowe
uczestnikom przedsięwzięcia wręczyli
konsul Małgorzata hejduk-gromek, Prezes
zPŁ Ryszard Stankiewicz oraz ksiądz
proboszcz Edward woroniecki.

kalEjdoSkoPkalEjdoSkoP
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Krystyna Kunicka: Kiedy zdecydowałaś, że
zostaniesz nauczycielką?
Halina Smulko: To było dość wcześnie, myślę,
że w 5 lub 6 klasie. do szkoły na praktykę
językową przyszła studentka, później
pracowała nauczycielka. wykładała język i
literaturę w tak wspaniały sposób, że kiedy
wyszła za mąż za wojskowego i wyjechała, to
modliłam się w
kościele, aby kiedyś wróciła. a jak nie wróci, to
mówiłam, że ja zostanę nauczycielką. To takie
dziecięce marzenie.

KK: Czy kiedykolwiek żałowałaś swego wyboru?
HS: Trudno powiedzieć. wiadomo, że każdy
człowiek narzeka i zastanawia się, po co
wybrał właśnie taką, a nie inną drogę.
natomiast nie żałowałam tak bardzo, żeby coś
kategorycznie zmienić. nie jest to
najłatwiejszy zawód, ale jak kiedyś
powtarzała moja świętej pamięci babcia –
księży, lekarzy i nauczycieli ludzie będą
potrzebowali zawsze. dzisiaj to się sprawdza
jeszcze najbardziej.

KK: Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w pracy
dyrektora szkoły?
HS: najtrudniejsze jest na pewno znaleźć
czas dla każdego, ponieważ czasu potrzebują
nie tylko uczniowie, a jest ich sporo, lecz
wszyscy pracownicy, zaczynając od
pracowników technicznych aż po
wicedyrektorów. w tym wszystkim też muszę
znaleźć czas, aby patrzeć do przodu, planować
przyszłość, a nie tylko żyć dniem dzisiejszym.
więc najtrudniejsze to zdecydowanie
zarządzanie czasem.

KK: Jak oceniasz współpracę między polskimi
placówkami edukacyjnymi na Łotwie?
HS: największe zasługi w dziedzinie
współpracy między szkołami i przedszkolami
mają nauczyciele, którzy się ze sobą
kontaktują. Są to zarówno nauczyciele lokalni,
jak i ci, którzy zostali skierowani do nas z
Polski przez oRPEg. krzewić tę współpracę

pomaga też fundacja «Pomoc Polakom na
wschodzie». bardzo ważne dla budowania
kontaktów są warsztaty organizowane
właśnie przez fundację, przeważnie w
dyneburgu, na które przyjeżdżają pedagodzy
z innych placówek. Młodzież z różnych
ośrodków jedzie razem na kolonie. formy
współpracy są różne, ale mam nadzieję, że w
przyszłości współpraca będzie tylko się
polepszać. Chciałabym też podziękować pani
dyrektor gimnazjum Polskiego w Rzeżycy -
walentynie Szydłowskiej. nasza współpraca
układała się idealnie i stanowi ona przykład
tego, jak powinni współpracować dyrektorzy.
Mam nadzieję, że nasze kontakty z nową
panią dyrektor, olgą burową, będę nie mniej
owocne, a pani walentynie z całego serca
życzę zdrowia i stu lat. oprócz tego, że jesteś
dyrektorką, nauczycielką, jesteś też zwykłym
człowiekiem. 

KK: Masz dwójkę dzieci. Wiem np. z Facebooka,
że Twoje córka Jola robi fantastyczne ciasta.
Opowiedz o swoich pociechach.

HS: nie wypada chwalić się własnymi
dziećmi, ale zawsze rodzice moich uczniów
chcą wiedzieć, jaką szkołę ukończyły moje
dzieci, co robią i czym się zajmują w życiu.
więc mam dwójkę dzieci. Syn ma 25 lat, córka
– 20 lat. jestem z nich jako matka dumna.
oboje skończyli
gimnazjum Polskie im. józefa Piłsudskiego.
Syn jest po studiach na uniwersytecie
daugavpilskim. Mieszka w dyneburgu, ale
ponieważ jest specjalistą ds. IT to de facto
współpracuje z każdym zakątkiem świata.
Córka jest na pierwszym roku studiów,
również na naszym uniwersytecie, lecz
wybrała całkiem inny kierunek – zamierza
zostać fizjoterapeutą, rehabilitantem. Marzy o
pracy z dziećmi. obecnie oprócz studiów robi
ciasta. nie wiem, skąd to zamiłowanie, może
po mojej babci, która jeszcze w tamtych
dawnych czasach piekła fantastyczne ciasta.
Córka ma bardzo lekką rękę i niesamowitą
fantazję. Mogę się pochwalić, że na święta
lub imprezy raczy nas smacznymi wypiekami
np. dostaliśmy od niej w prezencie ciasto na
jubileuszowe X dyktando Polskie, w którym
brała udział.

KK: Zmieniamy temat, bo chciałabym Cię
zapytać o remonty, które dla uczniów, rodziców i
pracowników szkoły były nie lada wyzwaniem.
W 2019 r. zakończył się remont budynku przy
ul. Marijas 1, dosłownie niedawno zakończył się
trwający, jeżeli dobrze pamiętam, od trzech lat
remont sali gimnastycznej. Dlaczego te projekty
trwało tak długo?
HS: na wstępie chciałabym wyjaśnić, iż
budynek przy ul. Marijas 1, który wszyscy
odbierają jako całość, to dwa odrębne
projekty – jeden remont krótszy, drugi dłuższy.
Mamy tutaj szkołę i salę sportową. Sala
sportowa została oddana do użytku po 
3,5 roku renowacji, natomiast szkołę udało
się skończyć nawet przed terminem, w ciągu
dziesięciu miesięcy. zawdzięczamy to przede
wszystkim owocnej współpracy z Polską, 

HALINA SMULKO (de domo Krumplewska), 
dyrektorka Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego 
w Dyneburgu urodziła się 4 października 1974 roku na terenie
obecnej Białorusi niedaleko miejscowości Widzy (obecnie Widze).
Ochrzczono małą Halinę na Litwie, ponieważ do kościoła na Litwie
było bliżej niż do Brasławia. Kiedy miała 6 lat jej rodzina przeniosła
się do Dyneburga. Jako 6-latka poszła do szkoły rosyjskiej, 
ponieważ w tamtych czasach szkół polskich oczywiście nie było. 
Nie znała języka rosyjskiego, tylko alfabet – cyrylicę. 
W 1996 r. zdobyła dyplom nauczyciela języka polskiego 
i literatury na Uniwersytecie Daugavpilskim, 
a w 2007 r. na tejże uczelni obroniła tytuł magistra pedagogiki. 
Jest członkiem Rady Oświaty Polonijnej.

Halina Smulko:
najtrudniej jest
zarządzać czasem

Zawdzięczamy
to przede
wszystkim
owocnej
współpracy 
z Polską, 
z miastem, 
z Ambasadą RP.
Największe
podziękowanie
należy się
Mikołajowi
Falkowskiemu
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z miastem, z ambasadą RP. największe
podziękowanie należy się Mikołajowi
falkowskiemu, bo to wszystko tak naprawdę
zaczęło się tylko dzięki jego zaangażowaniu,
jego dobrej woli, chęci, by pomóc, przyjechać,
zobaczyć (przedtem renowacją zajmowała się
wyłącznie «wspólnota Polska»).
Cała historia zaczęła się od tego, że w
opłakanym stanie, znalazła się sala sportowa.
zwyczajnie nie nadawała się do użytku. biuro
nadzoru budowlanego zakazało korzystania z
sali i wydało opinię, że niezbędny jest remont.
władze miasta też stwierdziły, że remont jest
konieczny i w 2016 r. zaczęto renowację. w
tym okresie kilka razy zmieniał się projekt
renowacji, firmy realizujące inwestycję, ale
chciałabym zaznaczyć, że szkoła na to
faktycznie nie ma wpływu. Stroną umowy był
urząd Miasta, więc wszystkie spotkania, na
które byliśmy zapraszani, były dobrą wolą
samorządu. Są to ogromne pieniądze – ponad
milion euro na każdy projekt. kiedy remont
sali był w toku, biuro nadzoru budowlanego
wydało kolejną opinię, że również budynek
szkoły przy ul. Marijas 1 nie nadaje się do
użytkowania od września 2018 r. i wymaga
remontu. w tej sytuacji urząd Miasta poprosił,
żebyśmy się zwrócili o pomoc do Polski, bo
samorząd nie był w stanie udźwignąć takiej
inwestycji samodzielnie. w bardzo krótkim
czasie musiałam złożyć projekt. udało się. nie
było to łatwe. Pamiętam, że jednym z
najtrudniejszych momentów była chwila,
kiedy zatelefonowałam do Mikołaja
falkowskiego, a on powiedział, że mam
natychmiast przyjechać. wziąć list intencyjny
od samorządu i jechać. wzięłam urlop, żebym
nie miała kłopotów z usprawiedliwianiem
wyjazdu w kuratorium oświaty, wsiadłam do
mojego auta i nazajutrz miałam się stawić w
Senacie RP przed panią senator Marią koc,
aby przekonać, że naprawdę ten budynek
potrzebuje remontu i nie poradzimy sobie
bez pomocy z kraju. byli przy tym grzegorz
Seroczyński i Mikołaj falkowski. Pamiętam to
wszystko, jako coś niesamowitego. ludzie
zaufali nam, uwierzyli, że gdzieś w
dyneburgu, w małym państwie, w małym
miasteczku naprawdę potrzebujemy pomocy.
Po pewnym czasie otrzymaliśmy informację,
że przyznano nam fundusze i możemy zacząć
inwestycję, ale to nie była taka prosta sprawa.
Tutaj muszę podziękować za współpracę
ambasadzie RP w Rydze i samorządowi,
którzy potrafili nadać bieg sprawom
wydawałoby się niemożliwym do
uruchomienia. Pieniądze zostały przyznane na
remont w kwietniu 2018 r., prace zaczęły się
dopiero 24 października, a
do końca roku należało wydać wszystkie
pieniądze pochodzące z Polski. budowlańcy,
firma «borg», potrafiła dokonać rzeczy
niesamowitych – na czas ukończyli dach i
prace zewnętrzne, co umożliwiło rozliczenie. I
to nie było takie tylko pro forma, ponieważ
przyjechała pani inżynier z warszawy, która

wszystko dokładnie sprawdziła i przyznała, że
od dawna nie wiedziała tak solidnie
wykonanej roboty.

KK: Jakie prace nadal trwają przy ul. Marijas 1 i
kiedy się skończą?
HS: Mamy za sobą wszystkie perypetie
związane z budynkiem szkoły, natomiast
nadal trwają prace porządkowania
infrastruktury w okolicy szkoły i zakładu
naprawy lokomotyw, który mieści się obok.
urząd Miasta nazywa to trzecim etapem
projektu. już teraz widać, jak bardzo zmieni
się dojazd, dojście do szkoły. dzieci będą
mogły przede wszystkim bezpiecznie trafić do
szkoły. będzie dobry dojazd samochodem, bez
obawy o urwanie koła. nie będzie też kałuż,
które miały rozmiary rozlewisk. jeżeli chodzi o
termin ukończenia prac, to mam nadzieję,
jeżeli Pan bóg da, że teren zostanie oddany
do użytku 1 września 2020 roku.

KK: Przejdźmy na trochę inne tory. Nauczanie
zdalne. Jeszcze miesiąc temu, popukalibyśmy się
w czoło i powiedzieli, że to niemożliwe. Dzisiaj
na tej zasadzie funkcjonują wszystkie placówki
edukacyjne. Opowiedz, jak ten proces przebiega
w Waszym gimnazjum?
HS: Muszę przyznać, że nauczanie zdalne nie
jest dla nas czymś całkiem nowym. Mieliśmy
w naszej historii uczniów, którzy potrzebowali
nauczania zdalnego np. jeden z naszych
byłych uczniów anton Czarnomordy, znany
piłkarz zawodowy i jego kolega musieli
zdalnie ukończyć klasę 12. oczywiście w
porównaniu do obecnej sytuacji to pestka, bo
2 osoby to nie 401, którym trzeba zapewnić
nauczanie zdalne. natomiast nauczanie na
odległość pokazało, jak ważne jest, aby
nauczyciel kroczył do przodu, nie pozwalał
sobie na stagnację, lecz dostosowywał się do
współczesnych wymagań, aby nauczyciel
orientował się w dostępnych platformach i
sposobach przekazywania wiedzy, które mogą
być pomocne w nauczaniu.

KK: Jakie są największe trudności związane z
nauczaniem zdalnym?
HS: najtrudniej nauczanie przebiega w
klasach 1–5, ponieważ są to młodsze dzieci,
które bez opieki i wsparcia rodziców nie
potrafią same wszystkiego zrobić. Chociaż
bardzo się starają. już od pierwszej klasy
nasze dzieci np. pracują na platformie
eTwinning, za co jestem bardzo
wdzięczna nauczycielom, którzy się
podejmują tego trudu. jest to część programu
unijnego pod patronatem komisji
Europejskiej, mającego za zadanie pomóc w
realizacji projektów szkolnych przy pomocy
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
już drugi rok z rzędu otrzymaliśmy
wyróżnienie - Szkoła eTwinningu. a wracając
do nauczania zdalnego, chcę podziękować
rodzicom. naprawdę bez was nie
poradzilibyśmy sobie.

KK: Co w tej sytuacji jest najtrudniejsze dla
nauczycieli?
HS: Czas. zagospodarowanie czasu, którym
należy dysponować w taki sposób, aby będąc
w domu, przekazać informacje uczniom, w
sposób docierający do każdego. nie każde
dziecko np. może odbierać lekcje online o
konkretnej porze. Rozumiemy to, bo przecież
rodzice też w dużej mierze pracują z domu. w
większości rodzin jest więcej niż jeden uczeń.
Pierwszy dzień zdalnego nauczania pokazał,
że nie możemy wszyscy jednocześnie rzucić
się na jakąś platformę, bo zwyczajnie nie
podoła temu. więc, jak już mówiłam, ważne
jest roztropne dysponowanie czasem.
kluczowe jest także kontaktowanie się z
innymi nauczycielami i umiejętność kroczenia
do przodu. 

KK: Jeżeli spojrzymy w przyszłość, jakie są
najważniejsze wyzwania gimnazjum, jakieś
ciekawe projekty?
hS: uważam, że powinniśmy patrzeć w
przyszłość, pamiętając o przeszłości. To jest
właśnie to, co pokazała nam teraz faza
nauczania zdalnego. Szkoła powinna się
rozwijać, uczestniczyć w projektach. Mam
nadzieję, że nadal będą trwały i eTwinning i

Erasmus dla uczniów i
nauczycieli. niezbędne nawyki
przyszłościowe to otwartość na świat,
umiejętność kontaktowania się z ludźmi,
radzenia sobie w różnych sytuacjach i
korzystania z nowoczesnych technologii.
Przyszłość należy do osób, które będą
posiadały więcej niż jedną umiejętność.
będziemy kontynuować pracę na naszymi
platformami, możliwościami nowoczesnego
kształcenia dzieci, opierając to wszystko na
solidnych podstawach programowych, aby
dziecko nie poddało się nawet, jeżeli
zabraknie prądu w gniazdku i potrafiło sobie
w takiej sytuacji poradzić.

KK: Na zakończenie coś bardziej intymnego, ale
nie mniej interesującego. Zbliża się Wielkanoc.
Jak obchodzicie to święto? Jak było w Twoim
domu rodzinnym?
HS: w mojej rodzinie święta religijne
obchodzono zawsze, nawet w okresie
sowieckim, kiedy nie można było otwarcie
świętować. Pamiętam, że na wielkanoc
zawsze malowaliśmy jajka i chodziliśmy w
tzw. wałowniki. Teraz zapewne tę tradycję
można spotkać tylko gdzieś na wsi. Chodzi się
od domu do domu z życzeniami i piosenkami

wielkanocnymi. najmłodszy uczestnik
pochodu niesie kosz z jajkami, kiełbasą,
babkami i ciastem. wciąż pamiętam zapach
Świąt wielkiej nocy z dzieciństwa. Pobudka
zawsze była bardzo wcześnie, po kościele w
domu zbierała się cała rodzina. w tym roku to
jest takie dziwne, bo np. córka pyta, jak to jest
możliwe, że nie pójdziemy do kościoła
święcić święconki i nie pojedziemy do babci.
Pamiętam, że w dyngusa wylewano na
rodzinę, przyjaciół dużą ilość wody i nie
można było się na to obrażać. dzieciom i
młodzieży szczególnie się podobało, że każdy
był mokry do ostatniej niteczki. lano bez
litości, aby był zdrowy rok. Takie tradycje
zostają w nas, tradycje przekazujemy
dzieciom. w zbliżające się Święta
wielkanocne życzę wszystkim zdrowia,
wytrwałości i wiary. wiary w to, że człowiek
jest istotą, która potrafi dzielić się, która
potrafi robić dobre uczynki, nie zaś egoistą,
który myśli tylko o sobie. zdrowego rozsądku.
zdrowych, pogodnych Świąt i mokrego
dyngusa!

KK: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Krystyna KunicKa

Halina Smulko 
jest laureatką nagrody 

«Zasłużony dla Polaków
na Wschodzie»

Fundacji «Pomoc Polakom 
na Wschodzie» (2019 r.), 

została odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Zasługi Rzeczpospolitej
Polskiej (2018 r.), 

kilkakrotnie otrzymała 
Wyróżnienia Kuratorium

Oświaty miasta Daugavpils.

Kiedy mam możliwość wyrywam się do lasu. O każdej porze roku.
Nieważne czy to będzie grzybobranie, czy wypad na jagody, 
czy zwyczajny spacer po lesie. Las jest miejscem, z którego czerpię 
siłę, moc. Lubię też robić przetwory, którymi się dzielę ze swoimi 
bliskimi, przyjaciółmi i współpracownikami. Nawet teraz mam
jeszcze zapasy, które się właśnie przydają. Jeżeli pada, jest 
chłodno, to lubię robić na drutach. Korzystam też z siłowni lub 
biegam. Jestem, tak jak to ujęłaś, zwykłym człowiekiem.
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POLSKO-ŁOteWSKA UMOWA 
O WSPóŁPRAcy WOJSKOWeJ

do lata 1919 r. stosunek strony
polskiej do Łotwy był bardzo ostrożny, co
można tłumaczyć głównie niepewną
sytuacją polityczną na Łotwie. dopiero w
lipcu 1919 roku na terenie wyzwolonej
Łotwy władza przynajmniej nominalnie
przeszła w ręce Rządu Tymczasowego k.
ulmanisa, utworzono zjednoczoną armię
łotewską i rozpoczęło się zbliżenie Łotwy
i Polski, o czym w znacznej mierze
zadecydowały wspólne interesy i wspólni
wrogowie. Ponadto od lata 1919 r.
polskie siły zbrojne faktycznie
stacjonowały na terenie byłej guberni
kurlandzkiej w powiecie iłłuksztańskim, z
którego wyparły armię Czerwoną i który
to teren zarówno strona łotewska, jak i
polska, uważały za swój.

kwestia współpracy obu stron nabrała
większej wagi w związku z obecnością
wojsk niemieckich w krajach bałtyckich.
niemiecko-rosyjskie oddziały pod
dowództwem Pawła bermondta napadły
na stolicę Łotwy w październiku 1919 r.

ofensywę tę udało się zatrzymać. 
w trakcie tej akcji jesienią 1919 r. doszło
do zbliżenia się Łotwy i Polski.
doprowadziły do tego, przede wszystkim,
starania Łotyszy o uzyskanie pomocy od
Polski oraz żywiona przez Polskę nadzieja
politycznego i militarnego przywiązania
do siebie Łotwy, a tym samym wywarcia
nacisku na litwę i zbliżenia się do
realizacji w regionie koncepcji
federacyjnej i pokrzyżowania prób
nawiązania kontaktu przez Rosję
Radziecką z niemcami. Ponadto, w
przypadku zwycięstwa bermondta,
znacząco wydłużyłby się front polski
przeciwko niemcom.

Również w końcu 1919 r. o zbliżeniu
się Łotwy i Polski zadecydowały interesy
obu stron. Stosunki Łotwy z litwą były
skomplikowane z powodu sporu
terytorialnego. właśnie z tego powodu
rząd łotewski postawił na zbliżenie z
Polską, gdyż po rozgromieniu bermondta
wyzwolenie Łatgalii stało się problemem
bardziej naglącym. Polska z kolei,
planując dalsze działania swojej armii na
wschodzie, musiała zabezpieczyć jej lewe
skrzydło. Można to było osiągnąć poprzez
zjednoczenie z armią Łotewską, co
doprowadziłoby do odizolowania litwy.
utworzona zostałaby wspólna granica
polsko-łotewska, która odgrodziłaby
litwę od Rosji i zapobiegłaby nawet
pośrednim kontaktom rosyjsko-
niemieckim. Po uznaniu przynależności
dyneburga do Łotwy można byłoby zaś
liczyć na uzyskanie zaufania Łotwy i
pogłębić antagonistyczne stosunki
łotewsko-litewskie. dnia 27 listopada
Sztab generalny wojska Polskiego w
raporcie z sytuacji w regionie podkreślał:
«Polska dyplomacja musi dążyć do
możliwie ścisłej współpracy z państwami
bałtyckimi, aby stosunki mogły przybrać

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

PRZeBIeG OPeRAcJI «ZIMA»

W latach 1918-1920 r. na terenie Łotwy w różnych formach ścierały 
i splatały się interesy nowo powstałej Republiki Łotewskiej, 
Rosji Radzieckiej i łotewskich bolszewików, Niemców bałtyckich 
oraz rozbitych i poniżonych w trakcie wojny Niemiec, ambitnej, 
antybolszewickiej Rosji, nowo powstałych krajów ościennych lub krajów,
które uzyskały lub odzyskały niepodległość – Estonii, Litwy, Polski 
i Finlandii, Białoruskiej Republiki Ludowej, której nie udało się uzyskać
niepodległości, i nareszcie mocarstw zachodnich. Polska odegrała istotną 
rolę w wyzwoleniu terenów Łotwy - na początku 1920 r. połączone wojska
łotewsko-polskie przeprowadziły operację wyzwolenia Łatgalii.

Eryk Jekabson
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charakter przymierza a nawet związku
skierowanego w pierwszym rzędzie
przeciwko niemcom, a następnie zaś
przeciwko Rosji. związek taki grałby
poniekąd rolę bufora pomiędzy
niemcami i nowo powstającą Rosją,
uniemożliwiając niemcom panowanie na
Morzu bałtyckim, Rosji zaś jej
imperialistyczne zakusy odbudowy
państwa w dawnych granicach przez
nieuznanie państw nowo powstałych».

dowództwo wojska Polskiego zaczęło
rozważać zajęcie dyneburga we
współpracy z armią Łotewską już jesienią.
13 grudnia Sztab generalny wP rozkazał
1 i 3 dywizji legionów mobilizację do
operacji dyneburskiej, po której oddziały
te miały połączyć się z armią Łotewską.
16 listopada j. Piłsudski zwrócił się z
prośbą do ambasadora brytyjskiego
horacego Rumboldta o przychylność jego
rządu dla operacji, a 2 grudnia jako
naczelny dowódca wojska wydał
instrukcje dla operacji łatgalskiej,
nadając jej kryptonim «zima». 8 grudnia
sztab 1 dywizji legionów otrzymał
rozkaz mobilizacji wraz z siłami 3 dywizji
legionów wspieranymi przez 1 brygadę
jazdy. 17 grudnia brygada ta jednak
została przerzucona do okręgu 8 dywizji,
który przebiegał wzdłuż dźwiny na
prawym skrzydle grupy operacyjnej,
chociaż wcześniej dowódca grupy
Edward Rydz-Śmigły wyraził swój
sprzeciw, argumentując, że operacji
«zima» nie da się zrealizować bez
jednostek jazdy, które blokowałyby
przejście litewskich sił zbrojnych przez
dźwinę. Sytuację polskich sił zbrojnych
skomplikowała epidemia tyfusu, brak
ciepłych ubrań, obuwia i taboru
kolejowego, ale wydarzenia na froncie
pod dyneburgiem ostatecznie zależały od

działań wojskowego przedstawiciela
Polski aleksandra Myszkowskiego w
stolicy Łotwy.

Przybył on do Rygi i w dniach 
16–17 grudnia z szefem Sztabu
naczelnego wodza armii Łotewskiej 
P. Radziņšem uzgodnił rozpoczęcie
ofensywy w okresie od 4 do 10 stycznia,
jak również zgodził się zachować
mobilizację w tajemnicy, której udało się
dochować. jednak naczelne dowództwo
armii litewskiej przeczuło polskie cele
operacyjne i w grudniu zaczęło
mobilizować swoje jednostki w rejonie
Subat (łot. Subate). kiedy Minister Spraw
zagranicznych z. Meierovics dnia 
23 grudnia zażądał wycofania się
litewskich wojsk w ciągu dwóch tygodni,
30 grudnia litewski Minister Spraw
zagranicznych augustinas Voldemaras
odpowiedział, że litwa «nie rozstrzygnie
kwestii jednostronnie», uważa ona
«litewskie części guberni kurlandzkiej»
za swoje i rości sobie prawo do twierdzy
w dyneburgu, która jest «kluczem do
stolicy litwy, wilna».

dnia 30 grudnia 1919 roku w Rydze
podpisano umowę naczelnych dowództw
obu państw. Początek operacji został
wyznaczony na 3 stycznia 1920 r. Celem
było zajęcie linii krasław – rzeka dubna i
połączenie się obu armii. dodatkowo
umowa przewidywała następujące
postanowienia: strona łotewska
przeznacza na operację 10 000 bagnetów,
a strona polska – 30 000 oraz powierza je
dowództwu generała E. Rydza-Śmigłego;
do połączonej grupy odkomenderowany
zostaje łotewski oficer łącznikowy; strona
łotewska zaopatruje wojska polskie w
wyżywienie; do organizacji miejscowego
samorządu odkomenderowany zostaje
łotewski pełnomocnik do administracji

cywilnej; Polacy biorą na siebie budowę
mostu kolejowego na dźwinie; zdobyte
uzbrojenie i amunicja ma być przekazana
stronie łotewskiej, a tabor kolejowy dzieli
się między obu wojskami; wojska polskie
pozostają w Łatgalii, dopóki armia
Łotewska nie będzie w stanie przejąć
całego frontu, po czym pozostanie tylko
oddział polski, ochraniający most i linię
kolejową od mostu do stacji dyneburg.
Ponadto strony postanowiły nie dopuścić
do przerzucenia sił litewskich na prawy
brzeg dźwiny.

PRZeBIeG OPeRAcJI

22 grudnia E. Rydz-Śmigły, wydał rozkaz,
zgodnie z którym grupa uderzeniowa
(podpułkownik józef olszyna-wilczyński)
– 1 i 5 Pułk Piechoty legionów 
(1 brygada Piechoty legionów), cztery
baterie 1 Pułku artylerii lekkiej legionów
i dwie baterie 3 Pułku artylerii Ciężkiej,
jak również kompania 1 batalionu
Saperów, miała przejść przez dźwinę,
zająć dyneburg i przypuścić atak w
kierunku wyszek; grupa Prawego
skrzydła (generał leon berbecki) – 
7, 8, 9 Pułk Piechoty 3 dywizji legionów,
3 brygada artylerii (3 Pułk artylerii
lekkiej legionów i dywizjon 2 Pułku
artylerii Ciężkiej) oraz szwadron 1 Pułku
Strzelców konnych, miał zaatakować w
rejonie krasławia; grupa turmoncka
(pułkownik Stefan borowski) - dwa
bataliony 23 Pułku Piechoty, trzy baterie
6 Pułku artylerii Ciężkiej i trzy baterie 
1 Pułku artylerii Ciężkiej, pluton
reflektorów, oddziały wsparcia 3 dywizji
legionów oraz pociąg pancerny «Śmigły»
miały zabezpieczyć lewe skrzydło grupy
uderzeniowej przeciw ewentualnym
akcjom armii litewskiej oraz zająć
pozycje na lewym brzegu dźwiny.
Rezerwa (major bolesław Popowicz) – 
6 Pułk Piechoty legionów i trzy baterie 
1 Pułku artylerii lekkiej miały pozostać w
rejonie Turmonty-fabianova-jāņuciems.
Polskie stanowisko dowództwa miało
znajdować się w duksztach, a stanowisko
dowodzenia E. Rydza-Śmigłego – 
w kałkunach. oprócz tego w skład grupy
uderzeniowej wchodziły również: 
1 Eskadra lotnicza w Świencianach 
(lit. Švenčionys), dwie kompanie
pontonowe, dwie kompanie inżynieryjne,
dwie kompanie kolejowe, kompania
telegraficzna 1 dywizji piechoty
legionów, radiostacja, kompania
etapowa, trzy szpitale polowe, sanitarna
straż przednia i pociąg, dwie kolumny
samochodowe, jak również amunicja 

i zaopatrzeniowa straż przednia obu
dywizji. z kolei 3 Pułk Piechoty armii
Łotewskiej (pułkownik jēkabs
dombrovskis), który wchodził w skład
grupy uderzeniowej w dniu akcji 
(tzw. dzień «y»), miał przedrzeć się przez
dźwinę i dwoma batalionami przypuścić
atak wzdłuż rzeki dubna do miejscowości
bramaņi i jednym batalionem udać się na
dyneburg. 9 Pułk Łotewski (podpułkownik
ludvigs bolšteins) – zająć brzeg rzeki
dubna od Mačiny do lozdāni. niemieccy
gwardziści narodowi (była landeswehra;
brytyjski podpułkownik harold
alexander) - zająć brzeg rzeki dubna na
linii Šķilbēni–Mutņiki. Rezerwa (kapitan
kārlis zīverts) - zatrzymała się w
jakobsztat (łot. jēkabpils), a dwa pociągi
pancerne w liwanach (łot. līvāni). 
Tam też miało również znajdować się
stanowisko dowodzenia podpułkownika
jānisa Puriņša.
Rozmieszczona wzdłuż dźwiny polska 
3 dywizja legionów pod koniec 1919 r.
po zamarznięciu dźwiny regularnie
przeprowadzała niewielkie akcje
zaczepne na wschód od miasta. Celem
akcji było niedopuszczenie do
powiększenia się garnizonu armii
Czerwonej w dyneburgu i zniszczenie

jednej z dwóch dróg kolejowych, którymi
do miasta można było przerzucić rezerwy
(linia dyneburg-Połock). Pod koniec
grudnia działania te zostały nasilone, aby
stworzyć wrażenie, że może po nich
nastąpić atak na powiat krasławski. Przed
bożym narodzeniem do walk dołączyły
artylerie obu stron. 
z kolei naczelne dowództwo armii
Łotewskiej 27 grudnia wydało rozkaz dla
dywizji Łatgalskiej wyjazdu na front, 
a 28 grudnia przekazało ustne polecenie
dla 9 pułku udania się z Rygi przez
krustpils na front w rejonie 3 Pułku
Piechoty w jełgawie (do współpracy z
Polakami a. Myszkowski zażądał
wzmocnienia prawego skrzydła armii
Łotewskiej jednym pułkiem piechoty).
dnia 29 grudnia, pełniący obowiązki
dowódcy oddziałów dywizji kurlandzkiej
j. Puriņš, otrzymał rozkaz przypuszczenia
wspólnego ataku na dyneburg w nocy 
z 2 na 3 stycznia. z kolei 31 grudnia
dowódca naczelny armii Łotewskiej 
j. balodis wydał rozkaz rozpoczęcia
operacji we współpracy z wojskiem
Polskim. grupa prawego skrzydła – 
3 i 9  pułk – miała przejść przez dźwinę i
przypuścić atak na północny-wschód od
dyneburga, podczas gdy Polacy mieli

bezpośrednio zaatakować miasto. Po
ustanowieniu kontaktu z Polakami grupa
j. Puriņša miała przejść pod dowodzenie
Rydza-Śmigłego. drugim szefem sztabu
polsko-łotewskiej grupy mianowany
został łotewski podpułkownik aleksandrs
Veiss. grupa lewego skrzydła armii
Łotewskiej (dywizja Łatgalska), która nie
była jeszcze przygotowana do ofensywy,
miała rozpocząć działania wywiadowcze.
nieprzygotowanie to było omawiane 
z a. Myszkowskim w Rydze przed
zawarciem umowy i wyraził on zgodę na
to, by lewe skrzydło armii Łotewskiej
zaczęło ofensywę później.
Plan ofensywy armii Łotewskiej,
opracowany przez P. Radziņša i
uzgodniony z Polakami, przewidywał
wyzwolenie wszystkich «terenów
zamieszkałych przez Łotyszy». 
Po przypuszczeniu pierwszego uderzenia
z południa razem z Polakami miano zająć
linię jezioro osveja-zilupe. nocą 
30 grudnia 1919 r. w sztabie grupy
polskiej do Święcian przybył a. Veiss 
z kapitanem 1 dywizji legionów
władysławem bortnowskim, który został
wysłany do Rygi do naczelnego
dowództwa armii Łotewskiej 
(w. bortnowski miał wrażenie, że a. Veiss

18

Warta polska w forcie dźwińskim po jego zdobyciu. 
Widoczny fragment zewnętrznej elewacji budowli oraz most prowadzący do bramy twierdzy. 1920 r.
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to «zaufany człowiek z szerokimi
pełnomocnictwami»). dnia 31 grudnia 
E. Rydz-Śmigły omówił z nim kwestie
współpracy. następnie naczelne
dowództwo armii Łotewskiej 
i a. Myszkowskiego w Rydze
powiadomiono, że atak rozpocznie się 
3 stycznia o godz. 6.30. Tego samego dnia
do sztabu dywizji kurlandzkiej i 3 Pułku
Łotewskiego wysłano polskich oficerów
łącznikowych. z kolei oddziały łotewskie
zaangażowane w operację dopiero 
1 stycznia otrzymały rozkaz j. Puriņša 
z bezpośrednimi zadaniami i czasem
akcji.
15 armia związku Radzieckiego
znajdująca się w Łatgalii 25 grudnia
1919 r. liczyła 26 000 bagnetów, 
600 szabel i 180 dział. 1 stycznia 1920 r.
oddziały armii Łotewskiej w Łatgalii
Południowej zajęły pozycje od kazimire
do ujścia dubny do dźwiny przy
miejscowości dignāja (1800 żołnierzy 
z 3 Pułku Łotewskiego), a dalej na północ
do stacji kolejowej atašiene 
(2 100 niemieckich gwardzistów
narodowych). 1 stycznia na front przybył
9 Pułk Łotewski (1800 żołnierzy), którzy
wymienili jednostki 3 Pułku Łotewskiego
w okręgu nīcgale–dunava, pozostawiając
temu pułkowi okręg kazimire–jadvigova.
armia Polska zajmowała front wzdłuż
dźwiny - od Połocka do dyneburga. od
linii kolejowej dyneburg-wilno do
miejscowości laši – grupa turmoncka, od
laši do geitvinišķi – grupa uderzeniowa
(w 1 Pułku grupy 1 stycznia było 

50 oficerów i 2 798 żołnierzy, a w 5 Pułku
– 2518 ludzi), dalej grupa prawego
skrzydła (7 Pułk od geitvinišķi do
kaplawy, 8 Pułk od kaplawy do rzeki
Indrica, 9 Pułk od Indricy do ujścia Vjaty
do dźwiny). Rezerwy (dnia 4 stycznia 
w 6 Pułku było 58 oficerów i 2 612
żołnierzy) znajdowały się w Turmoncie i
jāņuciems. Pomiędzy siłami łotewskimi i
polskimi wzdłuż dźwiny (od kazimire do
grzywy) około dwudziestokilometrowy
front zajmowała armia litewska.
Choć do celów ofensywny w Łatgalii
Południowej strona łotewska miała
dostarczyć 10 000 bagnetów, to w
rzeczywistości na początku operacji
grupa j. Puriņša liczyła 5 800 żołnierzy z
240 karabinami maszynowymi, 
17 działami i pociągiem pancernym.
Można to tłumaczyć faktem, że w
rozmowach z a. Myszkowskim w trakcie
przygotowywania umowy podano skład
sił zbrojnych liczebnie większy od
faktycznego – mówiąc słowami 
P. Radziņša, żeby «wzbudzić
poszanowanie wśród Polaków».
dnia 1 stycznia sztab E. Rydza-Śmigłego
przybył ze Święcian do dukszt, gdzie
przeprowadzone zostały narady z
dowództwem 3 dywizji legionów.  
w nocy z 1 na 2 stycznia pociąg 
Rydza-Śmigłego przez Turmonty, gdzie
pozostała kompania łączności, udał się
do obszaru wsi Ļisički (sześć kilometrów
od dźwiny, pod kałkunami). 2 stycznia
odbyła się jeszcze jedna narada 
z dowódcą 3 dywizji legionów 

l. berbeckim, dowódcą grupy
uderzeniowej j. olszyną-wilczyńskim oraz
dowódcą 1 brygady artylerii juliuszem
Rómmlem. do dyspozycji grupy
uderzeniowej oddany został pluton
strzelców konnych. 3 stycznia o godz.
6.00 Rydz-Śmigły, a kilka godzin później
dowódca frontu litewsko-biarłoruskiego
S. Szeptycki, zjawił się w pałacu w
kałkunach (na wzgórzu w odległości
trzech kilometrów od dźwiny), aby
stamtąd obserwować przebieg operacji.
zimą 1920 r. warunki atmosferyczne
sprzyjały rozpoczęciu operacji, gdyż
temperatura spadła do 25–30 stopni
poniżej zera, a gruby lód na dźwinie
umożliwił przerzucenie ciężkiej artylerii.
jednak później głęboki śnieg utrudnił
przemieszczanie się wojsk. ofensywa
rozpoczęła się dnia 3 stycznia.
dokonawszy dzień wcześniej zwiadu,
łotewskie oddziały o godz. 6.30
rozpoczęły przekraczanie dźwiny. 
3 Pułk Łotewski przekroczył rzekę, 
jego 2 batalion, wzmocniony drużyną
komendantury powiatu iłłuksztańskiego,
po krótkiej potyczce, udał się na
dyneburg, aby nie dopuścić do przerzutu
wojsk litewskich i dołączyć do Polaków. 
z drugiej strony litwini otworzyli ogień
przeciwko Łotyszom, których litwini
najwidoczniej nie rozpoznali. na stacji
kolejowej līksna batalion zdobył
improwizowany sowiecki pociąg
pancerny, jedna kompania weszła do
pociągu i zmusiła pojmanego
motorniczego i palacza do ruszenia 

w stronę dyneburga. w odległości mniej
więcej trzech kilometrów od miasta 
o godz. 14.00 kompania spotkała się 
z polskimi żołnierzami. Pozostałe
kompanie batalionu dotarły do
dyneburga o godz. 16.00. od 4 stycznia
ten batalion 3 Pułku Piechoty tworzył
łotewski garnizon w dyneburgu, tym
samym reprezentując siłę wojskową
państwa łotewskiego. bez wątpienia
miało to również znaczenie polityczne.
Trudno nie zgodzić się z powszechnie
panującym we współczesnej
historiografii poglądem: nieufność strony
łotewskiej wobec Polaków była tak duża,
że batalion został pospiesznie wysłany
do dyneburga, chociaż na froncie
brakowało sił zbrojnych. dnia 3 stycznia
doszło do tego zgodnie z rozkazem 
E. Rydza-Śmigłego, co oznaczało, że było
to wcześniej uzgodnione. do wieczora
zadanie zostało wykonane również przez
pozostałe jednostki wojska łotewskiego.
jednak najważniejszym zadaniem 
w pierwszych dniach ofensywy
niewątpliwie było miasto dyneburg 
i zajęcie twierdzy, których broniło około 
2 500 – 3 000 bagnetów i 20 dział. na
kilka dni przed ofensywą polska artyleria
od strony grzywy rozpoczęła ostrzał
twierdzy, fortyfikacji mostu, magazynów
wojskowych i stacji kolejowej, tworząc
tym samym wrażenie, że atak może być
wycelowany w centrum miasta i twierdzę.
jednakże zadaniem grupy uderzeniowej
było przejście przez dźwinę i przerwanie
frontu radzieckiego na wschód od
dyneburga, obejście lewą kolumną
miasta od wschodu i północy, zajmując
twierdzę i tworząc obronę przeciw

litwinom. Prawa kolumna miała dotrzeć
do rzeki dubna pod wyszkami, aby
zatrzymać przerzut rezerw sowieckich z
Rzeżycy, jak również połączyć się w tym
miejscu z Łotyszami.
Rankiem 3 stycznia 2 batalion 1 Pułku
Piechoty legionów, a nieco później
również jego 1 batalion, na północ od
miejscowości laši przedarł się przez
dźwinę, rozpoczął ofensywę przez
miejscowość Vecsēta i wysadził w
powietrze linię kolejową. Po bitwie w
rejonie domów letniskowych w Stropi
oba bataliony wdarły się do dyneburga
od stron dzielnicy jaunbūve i Stare
Przedmieście, gdzie wdały się w walki
uliczne. około godziny 12.00 wróg
wycofał się od Starych Przedmieść do
twierdzy. kiedy Polacy zajęli II stację
kolejową, w oddziałach radzieckich
zaistniało realne zagrożenie oblężenia,
dlatego opuściły one twierdzę, do której
o godz. 13.00 weszli Polacy. bolszewicy
wycofali się na południe, w kierunku
Rzeżycy. oba bataliony 1 Pułku legionów
otrzymały wsparcie 9 baterii 1 Pułku
artylerii lekkiej, która o godz. 9.00 z
trudnościami (ze względu na stromy
brzeg) przedostała się na drugi brzeg
dźwiny.
już o godz. 11.00 Rydz-Śmigły w
kałkunach wydał rozkaz, by pociąg
pancerny «Śmigły» podjechał do
zniszczonego mostu w celu dokonania
oceny sytuacji w mieście. dowódca
pociągu poinformował, że nie widać
wroga, dlatego do dyneburga wysłany
został patrol oficerów i pluton strzelców
konnych. w tym samym czasie na stację
w kałkunach przybył pociąg dowództwa

grupy, amunicyjna straż przednia, pociąg
sanitarny, kolumna samochodowa, wozy i
kompania telegraficzna. o godz. 14.00
całkowicie wyswobodzono południową
część, a o godz. 15.00 – całe miasto, lecz
dopiero o 18.00 udało się nawiązać
kontakt z 1 i 2 batalionem 1 Pułku
legionów; o pozostałych jednostkach
grupy uderzeniowej jak dotąd sztab nie
otrzymał żadnych informacji.
Rankiem 3 stycznia pod miejscowością
Viluši dźwinę przekroczył także 
3 batalion 1 Pułku Piechoty legionów,
którego zadaniem było przypuszczenie
ataku w kierunku wyszek. następnie pod
miejscowością lociki doszło do starcia 
z radzieckim 29 i 30 Pułkiem, które
wycofały się z dyneburga, a późnym
wieczorem batalion dotarł do stacji jaunā
zaļā Pušča przy linii kolejowej do Rzeżycy.
z kolei prawe skrzydło grupy
uderzeniowej, tj. 5 Pułk Piechoty
legionów i dywizjon 1 Pułku artylerii
lekkiej, przygotowywał się do
przekroczenia dźwiny w rejonie
miejscowości Rozališķi. opóźnił się
przerzut 2 batalionu i artylerii, dlatego 
w kierunku wyszek na początku udał się
1 i 3 batalion, a za nimi nieco później
spóźnione pododdziały (doścignęły one
oba bataliony w nocy z 3 na 4 stycznia).
Po kilku potyczkach oddziały dotarły do
Mozuļi, gdzie stoczona została ciężka
walka (tylko 3 batalion poniósł straty w
postaci 80 poległych i rannych). Polakom
udało się zająć tę miejscowość 
o godz. 16.45.

(ciąg dalszy nastąpi)
Tłumaczenie z języka łotewskiego 

janusz kaMIńSkISzwadron w Dźwińsku w 1920 roku. Żołnierze ustawieni w szeregach na ulicy miasta. Z lewej orkiestra. Reprodukcja.
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Wojna polsko-radziecka. Przyczółek mostowy w Dźwińsku. Żołnierze w okopie. Październik 1919 r. 
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zachwycające widowisko muzyczno-choreograficzne w
Centrum kultury Łotewskiej 27 stycznia skupiło wielu
patriotów – zwykłych Łotyszy i Polaków, którzy przybyli,
żeby złożyć hołd bohaterom wydarzeń sprzed stu lat i
zażyć dawkę współczesnego patriotyzmu, który
promieniował od występujących zespołów. 

zebranych powitała pani ambasador RP w Rydze
Monika Michaliszyn, podkreślając historyczne i
współczesne braterstwo narodów polskiego i łotewskiego.
następnie głos zabrał Mer dyneburga andrejs Elksnins,
który wyraził nadzieję, że obchody stulecia kampanii
Łatgalskiej przyczynią się do szerzenia wiedzy o tym
ważnym wydarzeniu w historii Łotwy. 

koncert «1920-2020: daugavpils/Łatgalia» zaczął się
pokazem filmiku o przebiegu tegorocznych obchodów
kampanii Łatgalskiej, przygotowanego przez urząd Miasta
daugavpils. jako pierwszy na sali koncertowej domu
jedności wystąpił łotewski folklorystyczny zespół pieśni i
tańca «Svatra» pod kierownictwem Sarmīte Teivāne. w
kilku kompozycjach wokalno-choreograficznych
wielopokoleniowy zespół Centrum kultury Łotewskiej
ukazał bogactwo łotewskiego i łatgalskiego folkloru. 

w dalszej części koncertu wystąpił zespół tańca
ludowego Państwowego gimnazjum Polskiego im. józefa
Piłsudskiego «kukułeczka». Młodzież zaserwowała widzom
bardzo patriotyczny i wzruszający spektakl taneczny,
pokazujący walkę. kiedy zabrzmiały pieśni «wojenko,
wojenko» oraz «Rozkwitały pąki białych róż» w oczach
wielu artystów i widzów pojawiły się łzy. widowiska
wyreżyserowane przez kierowniczkę zespołu, Żannę
Stankiewicz, wciąż zachwycają publiczność wspaniałymi i
trafnymi interpretacjami tematów.

następnie, prowadząca koncert, przedstawiła kolejne
ciekawe fakty o kampanii Łatgalskiej i jeszcze jeden filmik,
po którym zaśpiewał żeński chór Centrum kultury
Łotewskiej «Rūta» pod batutą Maruty Veļičko. w
niesamowitej aranżacji zabrzmiało kilka łotewskich i
łatgalskich piosenek, które stworzyły bardzo podniosły i
patriotyczny nastrój. 

ostatnim elementem przedstawienia był mazur w
wykonaniu starszej grupy zespołu tańca ludowego
«kukułeczka». Tym barwnym i szlacheckim tańcem
zakończyły się styczniowe obchody setnej rocznicy
kampanii Łatgalskiej.
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«1920-2020: 
Daugavpils/Łatgalia»

ostatnią styczniową imprezą poświęconą stuleciu kampanii Łatgalskiej w dyneburgu 
był wspaniały koncert pieśni i tańców łotewskich oraz polskich, w którym wziął udział 
zespół tańca ludowego «kukułeczka», chór «Ruta», a także zespół «Svatra».
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W niedzielę, 23 lutego tuż po nabożeństwie, 
w Krasławiu odbyła się konferencja 
sprawozdawczo-wyborcza Oddziału Związku 
Polaków na Łotwie «Strumień». 

w sali widowiskowej Polskiej Szkoły im. hrabiów
Platerów zgromadzili się członkowie krasławskiego
oddziału zPŁ. walne zebranie swoją obecnością zaszczycił
prezes związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz.

Prezes oddziału józef dobkiewicz złożył sprawozdanie z
działalności w 2019 roku, przypomniał o imprezach
związanych z kulturą, tradycjami i historią polską.
największy zachwyt wywołały ubiegłoroczne zapusty oraz
Majówka, zorganizowane przy wsparciu ambasady RP w
Rydze. 

w dyskusji głos zabrał m.in. zygmund błażewicz, który
poruszył temat tożsamości narodowej i zachowaniu
tradycji polskich. Po złożeniu sprawozdania komisji
Rewizyjnej uczestnicy konferencji ocenili pracę oddziału.
wybrano nowy zarząd: józef dobkiewicz, Eryk zajkowski,
antonina abrosimowa, Romuald Raginis, Irena grundan,
Romuald jermak, gertruda letunowa, Stanisław Pawłowicz
oraz zygmund błażewicz. Prezesem na kolejne 4 lata został
wybrany j. dobkiewicz.

Podczas posiedzenia 
Rady Miasta Lipawy 
20 lutego 2020 roku 
podjęto decyzję o przyznaniu 
tytułu 
«Honorowego Obywatela 
Lipawy 2019» 
oraz «Lipawczyków Roku 2019». 

urząd Miasta otrzymał ponad sto
wniosków na przyznanie w/w tytułów.
wśród wyróżnionych znalazł się Marek
głuszko, autor publikacji «Polacy w
lipawie – historia znana, nieznana,
zapomniana», który został jednym z
piętnastu lipawczyków 2019 roku.

książka «Polacy w lipawie –
historia znana, nieznana, zapomniana»
została wydana przez Instytut
Polonika we współpracy z ambasadą
RP w Rydze. 

organizatorzy konkursu docenili
znaczący wkład pana Marka głuszki w
badanie historii miasta, a także
publikację faktów historycznych.

Ceremonia przyznania tytułów
miała odbyć się w dzień narodzin
lipawy – 18 marca w sali koncertowej
«lielais dzintars», lecz z powodu
pandemii Covid-19 została odwołana. 
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Polak honorowym 
obywatelem lipawy

konferencja zPŁ w krasławiu

Dzięki staraniom 
stowarzyszenia 
«Daugavpils mantojums» 
27 stycznia w twierdzy 
Dyneburg odsłonięto 
tablicę pamiątkową 
generała Janisa Balodisa – 
naczelnego dowódcy 
Armii Łotewskiej w trakcie 
Kampanii Łatgalskiej.

generał jānis balodis był
jedną z kluczowych postaci
kampanii Łatgalskiej, która
zaczęła się 3 stycznia 1920 r.,
kiedy wojska polskie i
łotewskie, stanęły do walki z
najeźdźcą, rozpoczynając akcję
bojową o kryptonimie «zima».
walki o Łatgalię trwały około
miesiąca. 27 stycznia 1920 r. w
dyneburgu generał balodis
spotkał się z naczelnym
wodzem RP Marszałkiem
józefem Piłsudskim, który
udekorował go krzyżem
Srebrnym orderu Virtuti
Militari. na budynku przy 
ul. Ģimnāzijas 11 w 1996 r.
ustawiono tablicę
upamiętniającą to spotkanie.

janis balodis urodził się 
20 lutego 1881 roku. w 1902
ukończył z wyróżnieniem
wileńską Szkołę junkrów
Piechoty. wziął udział w wojnie
rosyjsko-japońskiej w 1905 r.,
później walczył w I wojnie
światowej na froncie
wschodniopruskim. w roku
zakończenia wielkiej wojny
powrócił na Łotwę, gdzie
dowodził dywizją kurlandzką. 
w październiku 1919 r.
mianowano go naczelnym
wodzem armii łotewskiej.
dowodził nią w czasie wojny
łotewsko-bolszewickiej.
koordynował współpracę armii
łotewskiej i wojska Polskiego.
w październiku 1925 roku
wszedł do Sejmu II kadencji
Republiki Łotewskiej, mandat
zachował również w III i IV
kadencji. w latach 1931–1940
pełnił funkcję ministra wojny.
Po okupacji Łotwy przez armię
Czerwoną został aresztowany
przez nkwd i wywieziony wraz
z żoną w głąb zSRR. został
skazany na 25 lat łagru, lecz w
1956 r. został zwolniony z
więzienia i pozwolono mu wraz

z żoną powrócić na sowiecką
Łotwę. zmarł w 1965 r. został
pochowany na Cmentarzu
leśnym w Rydze. 

Inicjatorami odnowienia
tablicy pamiątkowej byli
członkowie stowarzyszenia
«daugavpils mantojums», które
zajmuje się badaniem i
rozpowszechnianiem prawdy
historycznej, a przede
wszystkim – Twierdzą
dyneburg. Przewodniczącym
stowarzyszenia jest obecny
komendant twierdzy jānis
ostrovskis. Swoją działalność
organizacja zaczęła od pomysłu
odnowienia pomnika 10 pułku

piechoty z aizpute, który
znajdował się w parku twierdzy,
lecz po  II wojnie światowej
został zniszczony. w ciągu
dwóch lat zostały zebrane
fundusze i w 2017 r. odsłonięto
odnowiony pomnik. kolejnym
obiektem stała się płyta
pamiątkowa generała armii
Łotewskiej jānisa balodisa,
który przez dwa lata mieszkał w
Twierdzy dyneburg, w budynku
przy obecnej ul. 1. oficieru 2.
wówczas służył jeszcze w armii
Cesarskiej. z twierdzy udał się
na daleki wschód, uczestniczył
w wojnie rosyjsko-japońskiej.
we wrześniu 1936 roku w

twierdzy odsłonięto tablicę
brązową z podobizną balodisa
oraz napisem: «w tym budynku
w latach 1902–1904 mieszkał
generał janis balodis, dowódca
armii Łotewskiej w wojnie o
niepodległość». w 1940 roku
tablica, tak samo jak wiele
innych pomników
poświęconych łotewskim i
polskim wątkom w historii
miasta, zniknęła. odnowiona
płyta dedykowana naczelnemu
dowódcy armii Łotewskiej
została umiejscowiona na
budynku przy ul. 1. oficieru 2, 
w którym generał balodis
mieszkał w latach 1902–1904. 

Powróciła tablica pamiątkowa 
jānisa balodisa
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z okazji Tłustego Czwartku 20 lutego na ulicę
warszawską przybyli miłośnicy kultury i tradycji polskich, a
wśród nich dzieci, młodzież oraz oczywiście seniorzy.
dyrektorka Centrum kultury Polskiej, Żanna Stankiewicz,
powitała gości, a kilka słów o zapustach i wielkim Poście
powiedział ksiądz dmitrij artjomoa z kościoła pw. Serca
jezusowego.

następnie na scenę wkroczyli artyści, których tym
razem było naprawdę dużo. Przed publicznością wystąpiła
młodzież z dwóch ośrodków: zespół instrumentalny
uczniów Szkoły Średniej nr 13 oraz wokalistki studium
jazzowego Centrum kultury Łotewskiej. zespołami kierują
znani lokalni muzycy – arnold i Irina grinbertowie. 

w trakcie koncertu słuchacze mogli nasycić się
standardami jazzowymi oraz utworami kompozytorów
łotewskich. na końcu dziewczynki z zespołu wokalnego
zaśpiewały piosenkę w języku polskim.

Zapusty na jazzowo
Jednym z najbardziej lubianych tradycyjnych świąt polskich 
są zapusty, kiedy to zbliża się koniec hucznego karnawału 
i przygotowujemy się do Wielkiego Postu. 
W tym roku imprezę zapustową w Domu Polskim 
swoim występem uświetnił zespół instrumentalny 
uczniów Szkoły Średniej nr 13 w Dyneburgu 
oraz wokalistki studium jazzowego Centrum Kultury Łotewskiej.

Po doznaniach
artystycznych przyszła
kolej na skosztowanie 
pączków z konfiturą,
które czekały na
słuchaczy w saloniku 
«Pod gwiazdami». 
Każdy uczestnik 
imprezy skosztował 
przynajmniej 
po jednym pączku,
zapewniając 
sobie powodzenie 
na cały 2020 rok.
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dyneburska Szkoła artystyczna już
po raz trzeci wystawia prace swoich
wychowanków w domu Polskim.
wernisaż zaczęła młodziutka
śpiewaczka nadzieżda gawriłowa –
uczennica alisy Mej, znanej w
dyneburgu pedagog wokalnej.

Prace artystyczne powstały jako
rezultat pleneru. Plener oznacza
tworzenie malowniczych obrazów na
łonie natury czy na świeżym powietrzu.
uczniowie Szkoły «Saules» rozszerzyli
to pojęcie i doszli do wniosku, że plener
to także wiele historii o mieście. w tym
roku młodzi artyści szukali odbicia w
daugavpils i odkryli, że miasto odbija
się w rzece dźwinie, jak w dużym

lustrze. Istnieją także mniejsze lustra –
fontanny i stawy, odbicia, które są
szczególnie piękne w blasku promieni
słonecznych. a po deszczu odbicia i
rzeczywistość są tak ściśle powiązane,
że się nawzajem uzupełniają. ale to
jeszcze nie wszystko – miasto odbija się
w okularach przeciwsłonecznych,
szybach aut i niezliczonych witrynach.
wystawa zawiera pomysłowe i ciekawe
pod względem kolorystycznym prace.

Swoją obecnością otwarcie
zaszczycili dyrektor szkoły Inguna
kokina oraz ksiądz Robert Maciejewski.
Młodzi malarze-artyści dostali drobne
upominki.
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Walczyli na argumenty, uczyli 
się kulturalnie wymieniać poglądy 
i przekonywać do swoich racji – 
uczniowie z Państwowego Gimnazjum 
Polskiego im. J. Piłsudskiego 
w Daugavpils wzięli udział 
w 1. debacie oksfordzkiej 
zorganizowanej w polskiej szkole. 

w dniu 28 lutego na auli w budynku
szkolnym przy ul. Marijas 1 stanęli
naprzeciw siebie mówcy propozycji i
opozycji, by debatować nad tezą:
Pieniądze nie gwarantują szczęścia.
wydarzeniu przewodniczył Marszałek, w
którego rolę wcielił się zaproszony przez
organizatorów – Ryszard Stankiewicz,
Prezes związku Polaków na Łotwie.
Pomagał mu Sekretarz debaty – Marzena
bernacka-basek, nauczyciel języka
polskiego i literatury, skierowany do pracy
przez oRPEg. Starciu przysłuchiwała się
publiczność, której rola w debacie jest
kluczowa, ponieważ to zgromadzeni na
sali uczniowie klasy 9., 10. i 11. oraz
szkolny parlament dwukrotnie
wypowiedzieli się za lub przeciw tezie.
Pierwszy raz przed wystąpieniami
mówców i ponownie po ich wysłuchaniu.
w pierwszym debatanckim starciu
zwyciężyła opozycja, zdecydował o tym
fakt, że mówcy tej strony przekonali do
swego zdania aż 19 osób spośród
publiczności. 

Ten typ dyskusji publicznej wywodzi
się z uniwersytetu w oksfordzie. Miał
kształtować przyszłych
parlamentarzystów. debaty pozwalały
ćwiczyć argumentowanie, umiejętność
wystąpień publicznych, reagowanie

kontrargumentacją,
szanowanie oponentów. Taką samą rolę
debata oksfordzka pełni do dziś. Ta forma
edukacji jest coraz popularniejsza. w
szkołach na całym świecie powstają kluby,
gromadzące młodych mówców, które
kształtują przyszłych polityków i liderów
społecznych. uczestnicy ćwiczą
debatowanie, a to oznacza, że losują
stronę, po której wystąpią i niemal przed
samą debatą poznają tezę. 
każdy z 5 mówców odgrywa też inną rolę.
Pierwszy z nich – wprowadza temat,
definiuje go, drugi i trzeci argumentuje,
czwarty - kontrargumentuje, piąty –
podsumowuje. warto podkreślić, że taką
debatę zorganizowano w polskiej szkole
po raz pierwszy.

uczniowie przygotowywali się do
piątkowego wystąpienia podczas 
3 dniowego szkolenia. Prowadzące

szkolenie Marzena bernacka-basek, anita
Perlińska i kamila ziętek wprowadziły
młodych debatantów w tajniki
przemówień publicznych, poprawnego i
skutecznego argumentowania,
błyskotliwego kontrargumentowania,
znaczenia  mowy ciała podczas
publicznej wypowiedzi,  radzenia sobie ze
stresem, współpracy w zespole. Ponadto z
uczniami spotkał się andrzej zaczinajew,
psycholog, który poprowadził warsztat na
temat poprawnej komunikacji, co jest tak
ważne podczas konfrontacji z oponentem.
Podkreślił jak ważny jest szacunek wobec
oponenta i krytykowanie jego
argumentów, a nie osoby.  na koniec
szkolenia sami uczniowie zaproponowali,
by w maju zaprosić do debaty nauczycieli
szkoły, którzy zmierzyliby się z nimi w
kolejnym starciu na argumenty. Temat na
razie pozostanie sekretem. 

Debaty oksfordzkie 
są bowiem jedynie 
formą edukacyjną, 
sposobem na to, 
by trenować 
umiejętność wystąpień 
publicznych, 
kulturalnej dyskusji 
i spierania się 
z oponentem. 
Nie mniej istotnym
elementem debaty 
jest współpraca 
w grupie i wzajemne 
zaufanie, ponieważ 
zarówno opozycja 
jak i propozycja 
występują drużynowo. 

W dniach 7–9 lutego w dyneburskim 
Pałacu Kultury odbył się 
II Międzynarodowy 
Festiwal tańców Ludowych, 
w którym uczestniczyło 11 zespołów 
tanecznych z Łotwy, Litwy i Rosji. 
Polskie akcenty zapewnili tancerze zespołu
tańca ludowego «Kukułeczka».

Pierwszy raz festiwal odbył się dwa lata
temu, w związku z obchodami stulecia Łotwy.
Celem imprezy jest pokazanie
wielokulturowości kraju oraz miasta, w którym
w zgodzie i pokoju mieszkają przedstawiciele
kilkudziesięciu narodowości. głównym
pomysłodawcą i organizatorem jest
departament kultury urzędu Miasta. 

w 3-dniowym maratonie
zatańczyło ponad 350 tancerzy, a
wśród nich – dwie grupy wiekowe
zespołu «kukułeczka». zespół działa od
1991 roku i za rok będzie obchodził
jubileusz 30-lecia działalności. w pierwszym
dniu festiwalu starsza grupa «kukułeczki»
zaprezentowała kujawiak-oberek, a w
drugim dniu średnia grupa zespołu
zatańczyła wiązankę tańców lubelskich. 

organizatorzy festiwalu byli
zachwyceni zaangażowaniem i energią
zespołów tanecznych, uczestniczących w tym
wielonarodowym wydarzeniu. kolejna edycja
odbędzie się za dwa lata w 2022 roku.

II Międzynarodowy 
Festiwal Tańców Ludowych

Galeria gości trzecią 
wystawę uczniów 
szkoły «Saules»

W galerii centrum Kultury Polskiej 5 marca została otwarta wystawa 
prac plenerowych uczniów Dziecięcej Szkoły Artystycznej  «Saules» –  
«Daugavpils oczami dzieci».

Pierwsza debata 
oksfordzka dla uczniów
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był mocnym rozpoczęciem festiwalowego przeglądu,
ponieważ zaskoczyli publiczność nowoczesnymi rytmami,
przepełnionymi młodzieńczą energią oraz dopracowaną w
najmniejszych szczegółach choreografią. 

następnie na dyneburską scenę po raz pierwszy wkroczyła
schola z parafii pw. św. Michała archanioła wesołe nutki w
Smorgoniach. Mimo młodego wieku i stosunkowo
niewielkiego doświadczenia młode artystki zachwyciły
zgromadzoną publiczność swoimi wielkimi głosami.

dalej przyszła pora na zespół młodzieżowy z Państwowego
gimnazjum Polskiego w Rezekne. wielkimi brawami
publiczność przywitała chór klas początkowych oraz zespół
wokalny Państwowego gimnazjum Polskiego im. j.
Piłsudskiego. jako kolejny wystąpił chór centrum św.

Maksymiliana w harmężach z dyrygentką Moniką Rochowiak.
grupa, która istnieje od 2014 r., działa przy Parafii Matki bożej
niepokalanej. był to pierwszy występ gości z Polski w
dyneburgu. galę zakończył wspólny występ wszystkich
artystów. Publiczność usłyszała utwory «z głębi serc»,
«Przybądź Święty» oraz «wieża babel». w trakcie koncertu
przypomniano również o przypadającej w tym roku, 100.
rocznicy urodzin papieża św. jana Pawła II, który tak bardzo
kochał młodzieżowe śpiewy religijne. artyści zaintonowali
wspólny śpiew «barki», która była jednym z ulubionych
utworów Papieża Polaka. zgromadzona publiczność nagrodziła
młodych artystów głośnymi brawami. bez wątpienia wszystkie
występy zyskały uznanie widowni, dając jej wiele radości oraz
duchowego natchnienia. 

fESTIwal fESTIwal 

Chwalmy Pana Boga pieśnią!
Międzynarodowy festiwal Polskiej Młodzieżowej Piosenki

Religijnej od ponad 20 lat organizuje Centrum kultury Polskiej
w dyneburgu, przy wsparciu ambasady RP w Rydze. festiwal
już na stałe wpisał się do kalendarza najważniejszych
wydarzeń łotewskich Polaków oraz mieszkańców miasta.
Żanna Stankiewicz, dyrektor Centrum kultury Polskiej,
zdradziła, że tegoroczny festiwal był ostatnim w takiej formie,
która zostanie zmieniona. 

w czasie muzycznego święta młodzi artyści zaprezentowali
się przed miejscową publicznością aż dwukrotnie. najpierw w
kościołach w dyneburgu i krasławiu, po zakończeniu
niedzielnych nabożeństw w języku polskim, następnie na
wielkiej gali finałowej festiwalu, która odbyła się w Centrum
kultury Łotewskiej, gdzie wszystkie zaproszone zespoły

wystąpiły przed licznie zgromadzoną publicznością. w tym
roku byli to debiutanci, jak również artyści, którzy mieli już
przyjemność zaprezentować swoje umiejętności na
poprzednich edycjach festiwalu. 

koncert finałowy otworzyła piosenka z repertuaru
leonarda Cohena «halleluja» wykonana w trzech językach
przez wokalistki z zespołu barwy daugawy z Centrum kultury
Polskiej. następnie, przy dźwiękach festiwalowego hejnału, na
scenie pojawiły się prowadzące, krystyna kunicka oraz Milena
Sawkina, które przywitały wszystkich gości. 

jako pierwsza wystąpiła schola gloria z parafii pw. św. jana
bosko w wilnie pod kierownictwem Pawła Prentkielewicza.
warto podkreślić, że litewscy artyści wzięli udział we
wszystkich dotychczasowych edycjach festiwalu. Ich występ

Dnia 16 lutego w Dyneburgu i Krasławiu odbył się
Międzynarodowy Festiwal Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej. 
Była to jubileuszowa, dziesiąta edycja tego muzycznego wydarzenia. 
Na scenie zaprezentowali się wykonawcy z Polski, 
Białorusi, Litwy oraz Łotwy.




