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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

4 listopada bie¿¹cego roku na Uniwersytecie w Daugavpils na £otwie odby³a siê podnios³a uroczy-
stoœæ z okazji dziewiêædziesiêciolecia istnienia tej uczelni.

Daugavpils to miasto szczególnie zwi¹zane z Polsk¹, i to zarówno w przesz³oœci, jak i wspó³czeœnie.
Prawa miejskie zosta³y mu nadane przez króla Stefana Batorego. Miasto by³o stolic¹ polskich Inflant.
3 stycznia 1920 r. zosta³o ono oswobodzone od bolszewików przez wojska polskie dowodzone przez ge-
nera³a Edwarda Rydza-Œmig³ego. W latach trzydziestych XX wieku mieszkaj¹cy tam Polacy z w³asnych
prywatnych œrodków zakupili Dom Polski, obecnie uzyskano równie¿ prawo w³asnoœci gruntu. W Dau-
gavpils 15% mieszkañców to Polacy i jest ich tylu, ilu mieszkaj¹cych tam £otyszy.

Polacy mieszkaj¹cy w tym mieœcie maj¹ bardzo dobre warunki do promowania kultury polskiej. Uni-
wersytet w Daugavpils posiada Wydzia³ Filologii Polskiej, co szczególnie ceni¹ sobie Polacy. Uniwersytet
utrzymuje kontakty naukowe z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, uniwersytetem toruñskim,
Szko³¹ G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego.

Podczas bardzo podnios³ej i uroczystej gali, jaka mia³a miejsce w teatrze w Daugavpils, gratulacje
i ¿yczenia sk³ada³o uniwersytetowi bardzo wielu goœci, wœród których szczególnie uwidocznieni byli
przedstawiciele placówek dyplomatycznych akredytowanych na £otwie, to jest ambasador Francji, kon-
sul Bia³orusi i konsul Federacji Rosyjskiej. By³em bardzo zaskoczony, ¿e nie by³ obecny ¿aden przedsta-
wiciel polskiej placówki dyplomatycznej. Nie zauwa¿y³em te¿, aby przywo³ywano jakiœ list gratulacyjny
od polskiej placówki dyplomatycznej. Dowiedzia³em siê, ¿e zaproszenie na tê uroczystoœæ zosta³o wys³a-
ne do ambasady polskiej.

Jestem zaskoczony zaistnia³¹ sytuacj¹, podobnie jak wielu Polaków, z którymi rozmawia³em, i pro-
szê o poinformowanie, dlaczego w momencie tak wa¿nym dla Polaków z Daugavpils zabrak³o przedsta-
wiciela pañstwa polskiego. Proszê te¿ o poinformowanie, czy ambasada polska zamierza doceniæ
dziewiêædziesiêciolecie uniwersytetu, a je¿eli tak, to w jaki sposób to zrobi.
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