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Z okazji obchodów stulecia
niepodległości Polski również
w tym roku powstaje wiele
patriotycznych projektów,
związanych z historią Polski.
W galerii Domu Polskiego
11 kwietnia otworzono wystawę
«Polskie drogi do niepodległości».
Wystawa przypomina sylwetki
wybitnych polskich uczonych,
inżynierów oraz artystów. ludzi, którzy
poprzez swoje działania sławili
Polskę, kiedy nie było jej na mapie
europy, a później wnieśli swój wkład
w jej odbudowę – mówił ryszard
stankiewicz.
Wielu z nich było zesłańcami i
emigrantami, którzy na przełomie XiX
i XX wieku znacząco przyczynili się do
rozwoju nauki i kultury w skali
światowej.
Wśród nich są ignacy jan Paderewski,
ignacy domeyko, maria skłodowskacurie lub Bronisław Piłsudski.
niektóre niezwykle barwne sylwetki
postaci historycznych są związane
również z łotwą: karol Bohdanowicz –
geograf, inżynier, górnik, urodzony w
lucynie; wynalazca, geolog, hutnik
Witold zglenicki, który w końcu XiX w.
pracował w rydze lub eugenia
kierbedź – ﬁlantropka, mecenas
sztuki, córka znanego w całym świecie
inżyniera stanisława kierbedzia.
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«Polskie drogi
do niepodległości»
w Dyneburgu

Ekspozycję «Polskie drogi do niepodległości» przygotowała Fundacja
«Pomoc Polakom na Wschodzie» ze środków Senatu RP,
w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

«W przestrzeni Magdaleny
Abakanowicz»
Co roku na Łotwie odbywa się kilka wystaw
polskich artystów. Jedną z najciekawszych w 2019 r.
bez wątpienia jest wystawa «W przestrzeni Magdaleny
Abakanowicz» w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej
i Designu w Rydze. Wernisaż wystawy odbył
się 10 kwietnia w obecności Dace Melbārde,
minister Kultury RŁ, Moniki Michaliszyn,
Ambasador RP w Rydze oraz Māry Lāce,
dyrektor Łotewskiego Narodowego Muzeum Sztuki.

magdalena abakanowicz (1930-2017) należy do najlepiej
znanych w świecie polskich artystów. tworzyła w wielu
mediach, jak tkanina, rzeźba, malarstwo, rysunek,
niejednokrotnie łącząc je ze sobą. artystka w latach 1950–
1954 studiowała na akademii sztuk Pięknych w Warszawie.
z początku skupiała się na malarstwie, tworząc
wielkoformatowe, monumentalne kompozycje – gwasze na
tekturze i lnianym płótnie ze stylizowanymi motywami
4

ptaków, roślin wodnych i ryb. na przełomie lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zajęła się tkaniną.
krytycy już w latach 60-tych nie potraﬁli zgodzić się co do
statusu jej prac – czy to malarstwo abstrakcyjne, czy też
tkanina dekoracyjna. na wystawie w muzeum sztuki
dekoracyjnej i designu w rydze zobaczyć można było
ponad 20 obiektów stworzonych przez magdalenę
abakanowicz, w tym przestrzenne tkaniny – abakany,
rzeźby i ﬁguratywne kompozycje z kilku polskich muzeów
oraz z pracowni artystki, dających szeroki ogląd jej pracy
twórczej i innowacyjnego podejścia.
Wystawa została zorganizowana przez centrum rzeźby
Polskiej w orońsku, łotewskie narodowe muzeum sztuki,
muzeum sztuki dekoracyjnej i designu, przy wsparciu
ambasady rP w rydze oraz instytutu adama mickiewicza.
Wydarzenie objęte jest honorowy Patronatem Wiceprezesa
rady ministrów, ministra kultury i dziedzictwa
narodowego prof. dr. hab. Piotra glińskiego.
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Przyjęcie z okazji
Święta Narodowego
Dobrą tradycją
Ambasady RP w Rydze
jest organizowanie
obchodów rocznicy
uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
W tym roku przyjęcie
na cześć 228 rocznicy
Święta Narodowego
odbyło się 24 kwietnia
w Centrum Kultury VEF.
Pierwszą
w nowożytnej europie,
a drugą po amerykańskiej
na świecie konstytucję
uchwalono 3 maja 1791 r.
została zaprojektowana w
celu zlikwidowania
obecnych od dawna wad
opartego na wolnej elekcji i
demokracji szlacheckiej
systemu politycznego
rzeczypospolitej obojga
narodów. na zaproszenie
ambasador rP w rydze
moniki michaliszyn na
obchody święta przybili
przedstawiciele msz i
innych resortów
łotewskiego rządu, korpusu
dyplomatycznego, politycy i
biznesmeni, a także osoby
zasłużone dla stosunków
polsko-łotewskich. Przyjęcie
uświetnił występ zespołu
«dižbrāļi» z jekabpils.
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Bal Polski

Pierwszy Bal Polski na Łotwie
Kultywując polskość na Łotwie bardzo ważnym
zadaniem jest nie tylko utrzymywanie dawnych
tradycji, lecz także tworzenie nowych,
które ukazywałyby ciekawe lub mniej znane
na Łotwie aspekty polskości.

Właśnie takie nowe, odważne przedsięwzięcie 11 maja
zorganizowała Ambasada RP w Rydze wraz ze Stowarzyszeniem na
Rzecz Wspierania Relacji Polsko-Łotewskich «Silesia» – w Rydze odbył
się Pierwszy Bal Polski na Łotwie.
Impreza odbyła się w prestiżowym i ważnym historycznie dla Łotwy
gmachu Towarzystwa Łotewskiego. Wieczór rozpoczął zespół taneczny
«Dejotprieks» pod kierownictwem Sandry Keisele i Ginty Zoltane
przedstawiając zachwyconym gościom majestatycznego poloneza.
W dalszej części wieczoru swoje umiejętności taneczno-wokalne
zaprezentowali również Krystyna Lipatowa i Jegor Lebedev –
utytułowani zwycięzcy konkursów w tańcach latynoamerykańskich
i standardowych, a także śpiewacy operowi i operetkowi Ewa Sawczuk
i Andris Gailis. Oprócz znakomitego jedzenia i polskiej muzyki odbyła się
również loteria.
Na bal przybyło wielu znamienitych gości m.in. wiceprzewodnicząca
Saeimy RŁ Dagmāra Beitnere-Le Galla z małżonkiem, szefowa grupy
współpracy polsko-łotewskiej w parlamencie Łotwy Linda Ozola,
posłowie Saeimy, liczni przedstawiciele MSZ Łotwy i innych resortów,
żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Łotwie z majorem
Robertem Chupką na czele, biskup diecezji ryskiej Andris Kravalis,
a także prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz wraz z małżonką Żanną
Stankiewicz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu.
Sponsorem generalnym Pierwszego Balu Polskiego na Łotwie była
firma ORLEN Lietuva, której dyrektor generalny Pan Michał Rudnicki
także przybył na bal.
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Wielkanoc
w orkiestrowej oprawie

Wielkanoc to święto pełne tradycji i
obyczajów, lecz czasami warto
zrezygnować z Śmigusa dyngusa na
rzecz na przykład muzyki orkiestrowej.
tegoroczny koncert wielkanocny w
centrum kultury Polskiej był
nietradycyjny, ponieważ zamiast gaika
24 kwietnia na Warszawskiej słuchacze
usłyszeli orkiestrę.
Świąteczny koncert z udziałem
orkiestry dętej z muzycznej szkoły w
naujene dyrygował jan grinbert. Ponad
połowę muzyków orkiestry stanowią
Polacy, absolwenci oraz uczniowie
Polskiego gimnazjum im. józefa
Piłsudskiego i uczestnicy zespołu tańca
ludowego «kukułeczka»
orkiestra wykonała wesołe marsze
oraz wiązankę melodii ludowych. młodzi ludzie pokazali
mistrzowską grę na znanych wszystkim instrumentach
muzycznych. dyrygent orkiestry jan grinbert zaznaczył,
że jest bardzo zadowolony, a nawet dumny ze swych

wychowanków i bardzo lubi współpracować z polską
młodzieżą. koncert gościnny orkiestry dętej z muzycznej
szkoły w naujene był pierwszym, premierowym koncertem
orkiestry w domu Polskim.

Dzień Matki po polsku
w Ławkiesach

ławkiesy – to nie tylko miejsce
pochówku polskich żołnierzy, przede
wszystkim to piękna miejscowość z bardzo
sympatycznymi mieszkańcami. Właśnie
tutaj, w ławkiesach prężnie funkcjonuje
gminna biblioteka, która jest swojego
rodzaju domem kultury. W drugą niedzielę
maja na sali widowiskowej została
zorganizowana impreza z okazji dnia matki,
w której wzięli udział miejscowi amatorzy
oraz goście z dyneburga.
We wzruszającym koncercie wystąpiła
młodzież ze zespołu tańca ludowego
«kukułeczka» oraz zespół Wokalny «Barwy
daugawy». tancerze zaprezentowali
widzom tańce kurpiowskie Puszczy
zielonej, a piosenkarze zaśpiewali
przygotowali bogaty repertuar rozrywkowy
o tematyce wiosennej.
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akcja charytatyWna

«Wielkanocna paczka 2019»
Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie
dba nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców
kraju, lecz także o najbardziej potrzebujących
rodaków. Już po raz drugi we współpracy
ze Związkiem Polaków na Łotwie oraz
Wydziałem Konsularnym Ambasady RP
w Rydze żołnierze zorganizowali akcję
charytatywną «Wielkanocna Paczka».

ideą przedsięwzięcia było wsparcie Polaków
zamieszkałych w łatgalii. W ciągu aż czterech dni tydzień
przed Świętami żołnierze wspólnie z konsul rP małgorzatą
hejduk-gromek oraz lokalnymi działaczami zPł odwiedzili
Polaków w krasławiu, dyneburgu, rzeżycy, małcie
i jakubowie przekazując zgromadzone dary.
akcję zbierania darów w Polsce przygotowali żołnierze
iV rotacji PkW na czele z mjr robertem chupką. zakończyła
się ona powodzeniem dzięki hojności uczniów i ludzi dobrej
woli z giżycka, orzysza, siemiatyczy, kosowa lackiego,
narwi, hajnówki, stowarzyszenia «dla niePodległej»,
uczniów szkół w Wydminach oraz wielu innych darczyńców.
Produkty w Polsce zostały również zakupione z pieniędzy
pochodzących ze zbiórki zorganizowanej w ambasadzie rP
w rydze, wśród żołnierzy iV rotacji PkW, a także ze środków
ambasady przeznaczonych na opiekę konsularną.
ze zgromadzonych produktów i artykułów przygotowano
200 paczek.
obdarowani dzielili się z ekipą bardzo przejmującymi
doświadczeniami życiowymi oraz historiami rodzinnymi.
spotkania były nad wyraz emocjonalne i wzruszające
zarówno dla darczyńców jak i dla ludzi, którzy otrzymali
wsparcie. akcja «Wielkanocna paczka 2019 – pomoc dla
najbardziej potrzebujących Polaków na łotwie» zakończyła
się wielkim sukcesem.

Janina Ostrowska

Regina Safron, wdowa kombatanta Edwarda Safrona

Maria Radewicz

Wanda Hryniewicz
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Nietuzinkowe lekcje historii
Młode pokolenie Polaków na Łotwie ma wiele
możliwości, by doskonalić swoją wiedzę historyczną
o Polsce oraz udziale Polaków w dziejach światowych.

jedną ze wspaniałych okazji do zgłębiania tematu była
wizyta delegacji z instytutu Pamięci narodowej w
dyneburgu w dniach 20–22 maja. goście spotkali się z
tutejszymi Polakami, udali się do wielu miejsc pamięci, a

« KoLoRoWE
JARMARKi »
W JEKAbPiLS
W jekabpilskim domu ludowym
8 czerwca stowarzyszenie «rodacy»
zorganizowało festiwal Pieśni Biesiadnej
«kolorowe jarmarki».
imprezy o tematyce biesiadnej są
bardzo popularne w Polsce. Piosenki
biesiadne odzwierciedlają wszystkie
sytuacje życiowe, można powiedzieć,
że stały się częścią folkloru. W festiwalu
wzięło udział kilka zespołów ze stowarzyszenia «rodacy», stowarzyszenia
Białorusinów «sPotkanie», stowarzyszenia rosjan «rodnik», stowarzyszenia ukraińców «jaVir», a także
zespół wokalny «Barina» oraz zespół
Polaków z jelgavy.
zabrzmiały znane i lubiane utwory
polskie takie jak «szla dzieweczka do
laseczka», «Pieniążki kto ma», «znałem
cyganeczkę zosię» czy «kolorowe jarmarki». tancerze wykonali polskie tańce
ludowe. Po koncercie można było
skosztować przysmaków kuchni polskiej
takich jak: faworki, pyzy, pierogi oraz
knedle.
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najważniejsze przeprowadzili kilka wykładów i zajęć
praktycznych dla uczniów gimnazjum Polskiego im. józefa
Piłsudskiego.
sześcioosobowa grupa pracowników Białostockiego
oddziału iPn przybyła do dyneburga 20 maja. Wieczorem
w domu Polskim spotkali się z prezesem zPł ryszardem
stankiewiczem. następnego dnia prowadzili wykłady i
zajęcia praktyczne dla ponad stu pięćdziesięciu uczniów
klas piątych, szóstych, siódmych, ósmych, dziesiątych i
jedenastych. Wykłady odbywały się w gimnazjum, a zajęcia
praktyczne, z które polegały na wykorzystaniu gier
dydaktycznych, w sali domu Polskiego. Paweł Warot,
naczelnik Biura edukacji narodowej oddziału iPn w
Białymstoku odnosząc się do historii XX w. przedstawił
dorobek obchodzącego w przyszłym roku dwudziestolecie
istnienia iPn w zakresie badań nad totalitaryzmami i jego
rolę w zakresie edukacji narodowej, natomiast edukatorzy
instytutu: karolina dobek, sylwia lićwinko, adriana
Pływaczewska, damian marculewicz, Waldemar tyszuk i
radosław Wnorowski prezentowali tematy związane z
niepodległością rzeczypospolitej.
ostatniego dnia wizyty pracownicy instytutu Pamięci
narodowej pojechali na słobódkę, do ławkiesów, do
twierdzy dyneburg oraz do krasławia.

Młodzież z Jēkabpils w Polsce
Wychowankowie centrum dziecka i
młodzieży w jēkabpils, którzy uczęszczają
na kółko języka Polskiego i kultury
Polskiej, od 8 do 16 czerwca gościli w
partnerskim mieście czerwionkaleszczyny w województwie śląskim.
W listopadzie 2018 r. z okazji stulecia
Polski i łotwy dzieci przebywały już w
tym mieście i mieszkały w lokalnych
rodzinach polskich. tym razem burmistrz
czerwionki-leszczyn i iV szkoła
Podstawowa im. tadeusza kościuszki
zaprosili dzieci z kółka języka Polskiego i
kultury Polskiej wraz ze swoimi
opiekunami w odwiedziny, żeby Polacy z
łotwy mogli uczestniczyć w zajęciach
szkolnych, a także różnych wycieczkach.
W trakcie tygodniowego pobytu
młodzież wyjeżdżała na wycieczki do
Wrocławia, do obozu koncentracyjnego
auschwitz-Birkenau oraz aquaparku.
dzieci wzięły także udział w zajęciach
nauki jazdy konnej na terenach
podmiejskich i w wielu innych ciekawych
zajęciach. Polskie rodziny, w których
gościły dzieci, zapewniły dzieciom

Wiosenny konkurs recytatorski
W połowie kwietnia uczniowie z Państwowego Gimnazjum Polskiego
im. J. Piłsudskiego w Daugavpils uczestniczyli w tradycyjnym konkursie
recytatorskim zorganizowanym przez Centrum Kultury Polskiej.

W tym roku konkurs odbył się pod hasłem «superzwierzaki i dzieciaki».
temat konkursu nawiązywał do świata zwierząt i był szczególnie bliski
dzieciom. maluchy bardzo chętnie kontaktują się ze zwierzętami, dlatego z
radością opowiadały o swoich przyjaciołach ze świata przyrody.
umiejętności recytatorskie oceniało kompetentne jury: łucja sosnowska –
reżyserka z Polski, współpracująca z teatrem daugavpilskim; małgorzata
migoń – nauczycielka języka polskiego skierowana przez orPeg do pracy
w Przedszkolu Polskim; anita truskowska – absolwentka gimnazjum
Polskiego w daugavpils, młoda artystka plastyk. uczestnicy
zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad
którymi pilnie pracowali wspólnie z nauczycielami i rodzicami. dzieci
recytowały wybrane przez siebie wiersze wspomagając się rekwizytami,
stosowną mimiką, odpowiednią modulacją głosu lub odpowiednio
dobranym strojem. największą popularnością cieszyły się utwory jana
Brzechwy, marii konopnickiej, agnieszki frączek i heleny Bechlerowej.
konkurs, który pomaga rozwijać uzdolnienia twórcze i doskonalić
umiejętności recytatorskie, został zrealizowany przy wsparciu ﬁnansowym
fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie».

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
za udział w eliminacjach, a najlepszych
z nich nagrodzono upominkami.
l W kategorii i (Klasy 1–2):
iii miejsce zajęła soﬁa afanasjewa,
ii miejsce – armand fjodorow,
i miejsce – ksenia troicka.
Wyróżnienie za kreatywne podejście do
tematu zdobyła stefania zabołotjko.
l W kategorii ii (Klasy 3–4):
iii miejsce wydeklamowali duet
ełga sznepste i robert raudwe oraz
margarita radziwanowicz,
ii miejsce uzyskała elizabete lipinia,
i miejscu – milana saweika.
Wyróżnienie za kreatywność zdobył
jarosław łaskowski.

wspaniałą opiekę i poczucie polskości.
jekaterina gracholska-krjukowska
podkreśliła, że wyjazd odbył dzięki
współpracy z ambasadą rP w rydze oraz
urzędem miasta jēkabpils.
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Dzień Matki w CKP

Maj jest szczególnym miesiącem –
w maju obchodzimy Dzień Matki.

Polsko-łotewska majówka w Krasławiu
Zawdzięczając ﬁnansowemu wsparciu Ambasady RP w Rydze,
w ramach projektu «Polsko-łotewska majówka w Krasławiu»,
17 maja Polska Szkoła im. Hrabiów Platerów zorganizowała wielki
festyn dla Polaków i wszystkich mieszkańców miasta.
Tego dnia odbyły się aż trzy imprezy: Majówka, ostatni Dzwonek
oraz świętowanie jubileuszu szkoły.

Program majówki był bardzo
bogaty. zajęcia warsztatowe
przygotowali nauczyciele skierowani
przez orPeg do pracy w polskich
szkołach na łotwie oraz żołnierze z
Polskiego kontyngentu Wojskowego
stacjonującego w Ādaži. uczestnicy
zajęć mogli doskonalić swoje
umiejętności w udzielaniu pierwszej
pomocy czy przygotować papierowe
ozdoby. odbyły się również warsztaty
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taneczne. W podwórku szkoły można
było wziąć udział w grach sportowych,
przeciąganiu liny lub kursie
samoobrony. o catering dla
uczestników zadbali żołnierze z
iV zmiany PkW, którzy przygotowali
smaczny posiłek m.in. bigos, żołnierską
grochówkę, karkówkę i kaszankę.
Po udanej zabawie w szkolnej sali
zabrzmiał ostatni dzwonek dla
dziewięciu uczniów klasy dziewiątej.

następnie uczczono trzydziestolecie
Polskiej szkoły im. hrabiów Platerów.
na uroczystą akademię przybyła
kierownik Wydziału konsularnego
ambasady rP w rydze małgorzata
hejduk-gromek, dowódca iV zmiany
PkW na łotwie mjr robert chupka,
kurator oświaty miasta krasław lidia
miglane, prezes zPł ryszard
stankiewicz, radny powiatu
krasławskiego józef dobkiewicz,
dyrektorzy szkół krasławskich oraz
liczne grono przyjaciół szkoły.
Przemówienia przeplatały się
występem artystycznym uczniów i
absolwentów szkoły. ciekawy program
artystyczny przygotował szkolny zespół
wokalny «kropelki».

Polacy na Łotwie świętują Dzień Matki aż dwa razy –
łotewskie święto przypada na drugą niedziele maja,
natomiast w Polsce jest obchodzone – 26 maja. Z okazji
Dnia Matki w Domu Polskim w Daugavpils odbyła się
tradycyjna uroczystość dedykowana rodzicielkom.
Ostatnia impreza sezonu twórczego na Warszawskiej
była wypełniona śmiechem, oklaskami i uśmiechami.
Najpierw w galerii Centrum Kultury Polskiej została
otwarta wystawa obrazów haftowanych pt. «Kobieta i...»
autorstwa Alfredy Bulionki, członkini Stowarzyszenia
Łatgalskich Artystów. Prezentowane na wystawie prace
zostały stworzone techniką haftu krzyżykowego w ciągu
ostatnich 20 lat. W swojej kolekcji artystka posiada
obrazy o różnorodnej tematyce: pejzaże, martwa natura,
świat zwierząt i roślin. Szczególnie dumna jest
z obrazów, w których główną bohaterką jest kobieta,
jej unikalny świat i natura. Następnie amatorzy CKP
zaprezentowali widzom wspaniały koncert. Reżyser
dziecięcej grupy teatralnej «Uśmiechnięta tęcza» Milena
Sawkina podkreśliła, że 26 maja czyli Dzień Matki jest
dniem najważniejszym w roku, bo mama dla każdego
z nas jest osobą najważniejszą.
Koncert rozpoczęli najmłodsi tancerze
Zespołu Tańca Ludowego «Kukułeczka», którzy
z wielkim zaangażowaniem i determinacją wykonali
piosenki i tańce lasowickie. Piosenkę dedykowaną
mamom zaśpiewała solistka zespołu «Barwy Daugawy»
Angelina Malcewa stwarzając na sali sentymentalny
i trochę smutny nastrój, któremu poddały się wszystkie
pokolenia widzów od maluszków do seniorów. Kolejnym,

najciekawszym punktem programu było przedstawienie,
tym razem «Uśmiechnięta tęcza» zabrała się za klasykę
– dzieci i młodzież pod wodzą reżyserki Mileny Sawkinej
zinterpretowali «Kopciuszka». Treść bajki pozostała
niezmieniona, lecz reżyserka wprowadziła wiele
ciekawych elementów, w tym bardzo ciekawą grę cieni.
Tekst czytał narrator, niektóre scenki odgrywali aktorzy,
a niektóre przedstawił teatr cieni. Dla zdecydowanej
większości małych aktorów «Kopciuszek» był debiutem
teatralnym, lecz nie zważając na to, świetnie się spisali.
Bajka tradycyjnie skończyła się happy-endem,
a na końcu wszyscy aktorzy razem z Angeliną Malcewą
zaśpiewali piosenkę finałową.
Wszystkie obecne na sali mamy otrzymały z rąk
aktorów własnoręcznie zrobione kwiatki z życzeniami.
Dyrektorka CKP Żanna Stankiewicz podziękowała
wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie
ostatniej imprezy w tym sezonie twórczym.
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«Polonez» na SACRoSoNG 2019
W dniach 6–9 czerwca w otwocku odbył się Międzynarodowy Festiwal
Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosonog 2019. Wśród trzystu
uczestników byli również śpiewacy z ryskiego chóru «Polonez».
festiwal Pieśni
religijnej i Patriotycznej
sacrosong, jest nie
tylko festiwalem,
lecz także wydarzeniem
o niespotykanym,
szerokim zakresie
społecznym.
Po kilkunastu latach
jego realizacji, angażuje
już dzisiaj wiele ludzi,
o różnej profesji i pozycji społecznej. W jego realizację zaangażowany jest
ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp romuald kamiński,
przedstawiciele powiatów, samorządów miejskich i gminnych, paraﬁe,
osoby prywatne oraz liczne grono wolontariuszy. corocznie gromadzi
wykonawców w różnym wieku z Polski i z zagranicy, głównie ze Wschodu.
na otwarciu w paraﬁi matki Bożej królowej Polski w otwocku śpiewał
archikatedralny chór męski cantores minores. umiejętności dzieci,
młodzieży i dorosłych oceniało kilkuosobowe jury.

Polskie zespoły
w daugavpilskiej mozaice
Tradycyjnie w czerwcu w Daugavpils odbywa się Święto Miasta,
w którym tradycyjnie uczestniczą amatorzy Centrum Kultury Polskiej.
W tym roku gród nad
dźwiną obchodził
744 rocznicę powstania
miasta. najważniejsze
imprezy zorganizowano
w pierwszy letni weekend
na scenach rozstawionych
w różnych punktach
miasta m.in. przy ulicy
rīgas i Viestura, w parku
im. dubrovina, na placu
jedności, parku
im. Pumpursa. W programie były koncerty zespołów tańca i pieśni,
grup wokalnych i instrumentalnych, solistów, dziecięcych teatrów amatorskich
oraz utalentowanej młodzieży.
W ramach Święta miasta odbył się przemarsz ulicą ryską. dzieci i młodzież
mieli okazję uczestniczyć w niezliczonych zabawach zorganizowanych przez
Wydział kultury oraz sportowe instytucje naszego miasta.
na kilku scenach prezentowały się związki narodowościowe. Wśród tego
barwnego i rozśpiewanego grona nie zabrakło Polaków. W sobotę, 9 czerwca
na scenie ustawionej w parku im. poety andrejsa Pumpursa wystąpił chór
«Promień» oraz zespół wokalny «Barwy daugawy».
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Wielokulturowe
urodziny
Muzeum
bimbrownictwa
Lato w Dyneburgu rozpoczęło
się od ciekawej imprezy – 1 czerwca
Muzeum Szmakowki obchodziło trzecią
rocznicę działalności
szmakowka po łatgalsku oznacza
«bimber» i ta nazwa pochodzi od polskiego
«smak». W bardzo krótkim czasie dyneburskie
muzeum tradycyjnego łatgalskiego napoju
zyskało niesłychaną popularność –
w ciągu 3 lat muzeum odwiedziło ponad
30 tysięcy turystów z 71 krajów.
Podczas obchodów urodzin muzeum
odwiedzający mieli okazję wziąć udział
w warsztatach przygotowania bimbru
oraz podziwiać atrakcje, które licznie
zgromadzonym gościom zaprezentował
mistrz mārcis feldbergs i jego
«laboratorium kanji».
W ramach wydarzenia w muzeum
szmakowki opowiadano nie tylko o historii
tego mocnego napoju alkoholowego
łatgalczyków, ale także o innych mocnych
trunkach przygotowywanych w domowych
warunkach przez inne grupy etniczne
mieszkające w latgalii: Białorusinów,
ukraińców i oczywiście Polaków.
alina łapińska, dyrygent chóru «Promień»,
opowiedziała o tradycyjnych polskich daniach
z różnych regionów Polski oraz o
staropolskich napojach takich jak miód pitny,
piwo i żubrówka, i sposobach ich
przygotowania. nie zabrakło na imprezie
polskich piosenek biesiadnych.
Przedstawiciele ukraińskiego stowarzyszenia
«mriya» opowiedzieli o tradycyjnej ukraińskiej
«gorilce» czyli gorzałce. W ﬁnale imprezy
zaśpiewał zespół z centrum kultury
Białoruskiej w daugavpils. goście muzeum
mieli okazję uczestniczyć w warsztatach
ceramicznych Valdisa grebežsa
i własnoręcznie wykonać gwizdek
na pamiątkę. muzeum szmakowki aktywnie
uczestniczy w działaniach edukacyjnych:
zbiera eksponaty i dowody opowiadające
o niebezpieczeństwie nadużycia alkoholu
i walce z tym problemem w społeczeństwie.
Pod koniec imprezy odbyła się bezpłatna
wycieczka dotycząca dziedzictwa kulinarnego
latgalii.

Kukułeczka w Oświęcimiu
Początek lata dla Zespołu Tańca Ludowego «Kukułeczka»
był bardzo intensywny. Jednak jedną z najciekawszych
imprez był udział w V Spotkaniach Folklorystycznych
«Sami Swoi» w oświęcimiu.
młodzi tancerze zaprezentowali swój dorobek
artystyczny prawie 1000 kilometrów od domu w
oświęcimiu, Polance Wielkiej i osieku 8 i 9 czerwca.
imprezę zorganizowało stowarzyszenie Przyjaciół
reprezentacyjnego zespołu Pieśni i tańca miasta
oświęcim «hajduki». W spotkaniach wzięło udział
kilkanaście zespołów z okolic oświęcimia m.in. zespół
«hajduki» z oświęcimia, «Bratkowie» z monowic, «kęty»

z miejscowości kęty lub «kotlina» z osieka. na koncercie
inauguracyjnym w oświęcimiu wystąpili również goście
zespół «słowianki» z krakowa, zespół «guzman Ballet
folkoloric» z teksasu (usa) oraz zespół «kukułeczka»
z tańcami łotewskimi, sieradzkimi oraz kompozycją
«Polskie kwiaty». W drugi dzień spotkań odbył się koncert
w Polance Wielkiej, na który dodatkowo przybył zespół
«andrychów» z andrychowa, «karpikowe dzieci» z Polanki
Wielkiej oraz ukraiński zespół «Poluczynka» ze lwowa.
trzeci koncert odbył się w osieku, a największe brawa
zgarnęły zespół amerykański i łotewski.
festiwal na ziemi oświęcimskiej połączył folklor polski,
łotewski, amerykano-meksykański i ukraiński.
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«Polski Folklor w Łatgalii»
po raz dziewiąty

Już od 2004 r.
Centrum Kultury Polskiej
w Daugavpils
organizuje
Międzynarodowy
Festiwal Polskiego Folkloru
«Polski Folklor w Łatgalii».
W IX Edycji Festiwalu
wystąpiły zespoły
z Czech, Litwy,
Łotwy i Polski.
Czterodniowy program
imprezy w dniach
30 kwietnia – 3 maja
był bardzo nasycony.
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Festiwal
zainaugurowała
wystawa fotografii
artystki
Julii Siwaszowej
pt. «Kraj rodzinny
matki mej».
We wtorek, 30 kwietnia o godz.
16:00 w domu Polskim zebrało się
niezwykle dużo osób na czele z merem
miasta andrejsem elsknińszem.
muzyczny wstęp do otwarcia wystawy
przygotował stanisław jakowenko,
śpiewając sentymentalną piosenkę
«kraj rodzinny matki mej» w
towarzystwie dziewczyn w
przepieknych kostiumach.
druga wystawa julii siwaszowej
jest kolejnym zaproszeniem do
dyskusji na temat teraźniejszości i
przyszłości Polaków żyjących w latgalii.
Pasjonująca, zajmująca treść,
niepowtarzalne twarze i kolorowe
obrazy są zetknięciem z przyszłością.
głównymi bohaterami fotograﬁi julii są
dzieci i młodzież z ich małymi
historiami i znaczącymi wydarzeniami,
które mają zdumiewającą umiejętność
odczuwania i doświadczania
znajomego świata.
na zdjęciach można było rozpoznać
starsze i młodsze «kukułeczki», tak
zwanych ‘seniorów’ zespołu, ich dzieci
oraz ludzi związanych z zespołem i
polskością. na fotograﬁach,
przedstawionych na wystawie, nie ma
drugorzędnych szczegółów. każda
przedstawiona sytuacja, zwyczajne
przedmioty przywodzą widzom na myśl
odczucie ciepła, radości i troski dla
domu rodzinnego. każdy kadr
dyskretnie odtwarza cały kalejdoskop
emocji i stanów ﬁzycznych młodego
pokolenia.
otwarcie wystawy swoją obecnością
zaszczycili także kierownik Wydziału
konsularnego ambasady rP w rydze
małgorzata hejduk-gromek oraz
przedstawiciele Polskiego kontyngentu
Wojskowego na łotwie na czele
z mjr robertem chupką.
18

W dniu Polskiej flagi oraz Światowego dnia Polonii
i Polaków za granicą, 2 maja pogoda uczestnikom
i sympatykom festiwalu nie dopisała –
było pochmurno i padał deszcz, dlatego organizatorzy
festiwalu postanowili zrezygnować z przemarszu
ulicą ryską i pierwszym punktem programu
była msza Święta w kościele pw. św. Piotra w okowach
celebrowana przez ks. dziekana michała siwickiego,
ks. roberta maciejewskiego oraz ks. wikariusza
Walerego olszewskiego.
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oﬁcjalne otwarcie
iX międzynarodowego festiwalu
Polskiego folkloru «Polski folklor w
łatgalii nastąpiło 1 maja w centrum
kultury łotewskiej. Pod dźwięki
poloneza na wypełnioną salę weszły
zespoły z czech, litwy, łotwy oraz
Polski wystrojone w barwne i bogate
stroje ludowe różnych regionów.
Prowadzący: krystyna kunicka
i eugeniusz mihaiłow przywitali
najważniejszych gości koncertu: panią
ambasador rzeczypospolitej Polskiej w
20

rydze monikę michaliszyn, panią
kierownik Wydziału konsularnego
ambasady rP w rydze małgorzatę
hejduk-gromek, przedstawicieli
Polskiego kontyngentu Wojskowego
na czele z dowódcą mjr robertem
chupką oraz księdza roberta
maciejewskiego z kościoła pw.
niepokalanego Poczęcia nmP.
Żeby uczcić 15 rocznicę wstąpienia
państwa przedstawionych na festiwalu
do unii europejskiej, uczestnicy
wspólnie zaśpiewali hymn unii

europejskiej w przekładzie
konstantego ildefonsa gałczyńskiego.
Po przemówieniach gości jako pierwsi
wystąpili tancerze z zespołu tańca
ludowego «Perła», który powstał w
niemenczynie na litwie w 2004 r.
kierownikiem artystycznym i
choreografem zespołu jest german
komarowski. na otwarciu «Perła», która
regularnie występuje w Polsce,
zaprezentowała tańce łowickie.
W dalszej części koncertu
zaprezentował się zespół Pieśni i
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tańca «hajduki», który działa
nieprzerwanie od 1968 r. przy
oświęcimskim centrum kultury. W tym
roku szkolona przez marka Pociennika
młodzież zatańczyła tańce lachów
sądeckich.
następnie scenę opanowali stali
goście festiwalu z łukowa – zespół
Pieśni i tańca «łukowiacy», który
powstał we wrześniu 1999 r. przy
łukowskim ośrodku kultury i działa
jako stowarzyszenie kulturalne
założone przez rodziców. kierownikiem

zespołu jest grzegorz rzymowski.
W wykonaniu łukowiaków widzowie
zobaczyli tańce Podlaskie.
Po raz pierwszy na festiwalu w
daugavpils gościł zespół dziecięcy
«małe oldrzychowice» z oldrzychowic
– z zaolzia w czechach.
zespół powstał w 2012 r., a jego
kierownikami są janina kokotek,
agata gut i krzysztof kokotek. zespół
dziecięcy «małe oldrzychowice»
zaprezentował tańce górali Beskidu
Śląskiego. na końcu wystąpili

gospodarze festiwalu – zespół tańca
ludowego «kukułeczka» z daugavpils
pod kierownictwem Żanna
stankiewicz. zespół powstał w 1991 r.
Brał udział w wielu festiwalach nie
tylko na łotwie, lecz również w Polsce,
na litwie, Białorusi i w szwecji.
W 2006 roku «kukułeczka» otrzymała
nagrodę tVP Polonia «za sławienie
Polski i Polskości.» seniorzy zespołu,
którzy przyjechali tylko po to by
zatańczyć na festiwalu, zaprezentowali
tańce górali Żywieckich.
21
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następnie festiwalowicze udali się do domu jedności, gdzie zaprezentowali swój dorobek
artystyczny zaciekawionym widzom. koncert prowadzili kornelia łapkowska i anton kazaczonok.
na początku tańce Podlaskie zaprezentował zespół Pieśni i tańca ziemi łukowskiej «łukowiacy».
zespół Pieśni i tańca miasta oświęcim «hajduki» wykonał tańce opoczyńskie,
zespół dziecięcy «małe oldrzychowice» z oldrzychowic pokazał tańce Śląska cieszyńskiego,
tańce łowickie widzowie obejrzeli w wykonaniu zespółu tańca ludowego «Perła».
22
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W drugim koncercie zaprezentowały się aż trzy
grupy wiekowe gospodarzy –
zespołu tańca ludowego «kukułeczka».
młodsza grupa zaprezentowała tańce lasowiackie,
grupa średnia – «tańce kaszubskie»,
natomiast grupa starsza – tańce kurpiowskie
Puszczy zielonej.
na drugi koncert festiwalowy dojechała młodzież
z ryskiej Polskiej szkoły Średniej im. ity
kozakiewicz. zespół «rīgas saulstariņi» pod
kierownictwem Walentyny zeberini zatańczył
«krakowiaka».
na końcu zespoły przedstawiły widzom także
tańce górali Żywieckich, tańce lachów sądeckich,
tańce górali Beskidu Śląskiego, tańce krakowiaków
Wschodnich oraz tańce Podlaskie.
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trzeci dzień Świąt
majowych był tak samo
nasycony jak poprzednie dwa.
dzień obchodów przyjęcia
pierwszej w europie i drugiej
w świecie konstytucji
dyneburscy Polacy oraz goście
zaczęli od przemarszu ulicą
Warszawską.
Święto ulicy Warszawskiej,
które zapoczątkowane zostało
już w okresie
międzywojennym i
odnowione na początku lat 90
skupiło dzieci, młodzież, osoby
dorosłe i wspaniałych,
zasłużonych seniorów. Barwny
korowód, który składał się
orkiestry, zespołów przybyłych
na festiwal folkloru polskiego,
żołnierzy PkW na łotwie,
przedszkolaków i
pracowników Polskiego
Przedszkola im. jana Platera
gajewskiego, uczniów i
nauczycieli Polskiego
gimnazjum Państwowego im.
józefa Piłsudskiego, członków
zPł oraz sympatyków kultury
polskiej – na czele
24

z przedstawicielami
samorządu i ambasady rP
w rydze, przemaszerował
od budynku gimnazjum
Polskiego przy ulicy
Warszawskiej numer 2,
do krzyża na słobódce.
Po drodze uczestników
pochodu przy centrum kultury
rosyjskiej witali
przedstawiciele społeczności
rosyjskiej, przy gmachu byłego
gimnazjum Białoruskiego
zespół wokalny centrum
kultury Białoruskiej, przy
Wyższej szkole medycznej –
studenci i wykładowcy uczelni
na czele z liwią janowską,
a przy domu Polskim
uczestników przywitał
zasłużony chór «Promień».
Pod krzyżem na słobódce
odbyła się uroczystość
dedykowana dniu konstytucji,
a także upamiętniająca wkład
Polaków w niepodległość
łotwy. Po hejnale i
odśpiewaniu hymnów, prezes
związku Polaków na łotwie
ryszard stankiewicz
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przedstawił krótką historię
krzyża i słobódki. następnie
głos zabrali mer miasta
andrejs elksnińsz, kierownik
wydziału konsularnego
ambasady rP w rydze
małgorzata hejduk-gromek,
a także dowódca Polskiego
kontyngentu Wojskowego
na łotwie mjr robert chupka.
Błogosławieństwa udzielił
ks. Walery olszewski
z kościoła
pw. św. Piotra w okowach.
W dalszej części święta
odczytano apel pamięci
i oddano salwę honorową.
na końcu złożono kwiaty,
wieńce i znicze. zabrzmiał
hejnał «Śpij kolego».
ostatnim punktem
uroczystości było zakończenie
iX międzynarodowego
festiwalu «Polski folklor
w łatgalii», które odbyło się
w centrum kultury łotewskiej.
Wśród dostojnych gości
przybyłych na zakończenie
festiwalu, był również poseł na
sejm martińsz Bondars.

W koncercie wzięły udział
wszystkie zespoły, które
zebrały się na festiwalu:
«lukowiacy» z łukowa,
«Perla» z niemenczyna,
«hajduki» z oświęcimia,
«małe oldrzychowice»
z oldrzychowic,
«rīgas saulstariņi» z rygi
oraz zespół tańca ludowego
«kukułeczka» z daugavpils.
Po występach dyplomy
i pamiątki wręczyli kierownik
wydziału konsularnego
ambasady rP w rydze
małgorzata hejduk-gromek,
dowódca Polskiego
kontyngentu Wojskowego
na łotwie mjr robert chupka,
prezes zPł r.stankiewicz oraz
pomysłodawczyni festiwalu,
dyrektor centrum kultury
Polskiej Żanna stankiewicz.
festiwal, którego celem
jest kultywowanie i
upowszechnianie bogactwa
tradycji ludowej na pewno się
udał. Był doskonałą okazją
do poznania kultury i folkloru
różnych regionów Polski.
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Wojsko Polskie na łotWie

piąta zmiana pkW
już jest na Łotwie
Już od połowy 2017 r.
na Łotwie stacjonują
polscy żołnierze,
którzy wchodzą w skład grupy
bojowej NATO.

W międzynarodowej bazie wojskowej w
Ādaži 17 czerwca odbyło się uroczyste
pożegnanie żołnierzy iV zmiany Polskiego
kontyngentu Wojskowego i przywitanie
żołnierzy, którzy przybyli na kolejną V zmianę.
W ceremonii przekazania dowództwa udział
wzięli m.in. ambasador rzeczypospolitej Polskiej
w rydze monika michaliszyn, attaché obrony
rzeczypospolitej Polskiej na łotwie ppłk Piotr
Pomazany, kierownik Wydziału konsularnego
rzeczy ambasady rP w rydze małgorzata
hejduk-gromek, dowódca task force latvia,
dowódca łotewskiej Brygady Piechoty
zmechanizowanej, dowódca efP Battle group
latvia, dowódcy kontyngentów wchodzących w
skład efP oraz przedstawiciele środowiska
polonijnego.
Po odczytaniu rozkazu szefa sztabu
generalnego o zmianie na stanowisku dowódcy
PkW (mjr roberta chupkę zmieni mjr daniel
stanicki) nastąpiło podpisanie protokołu oraz
uroczyste przekazanie ﬂagi z orłem na drzewcu.
reprezentujący dowódcę operacyjnego
rodzajów sił zbrojnych płk ireneusz zygmunt w
swoim przemówieniu wyraził swoją wdzięczność
dla iV zmiany za wzorowe wykonywanie
obowiązków, a V zmianie życzył powodzenia i
wytrwałości w działaniu. Po uroczystych
przemówieniach odczytano rozkaz ministra
obrony narodowej, w którym wyróżniono
żołnierzy efP medalami Wojska Polskiego.
następnie łotewscy sojusznicy, doceniając wkład
polskich żołnierzy w działalność wykonywaną na
łotewskiej ziemi, wręczyli medale i wyróżnienia
żołnierzom polskim. na zakończenie
uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową,
następnie odbyła się deﬁlada pododdziałów.
część oﬁcjalna zakończyła się wspólnym
posiłkiem.
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WystaWy historyczne

«Polacy w Lipawie» –
bezcenny wkład w historiografię
Lipawa to miasto portowe na kurlandzkim wybrzeżu
Morza bałtyckiego. Związki Lipawy z polską sięgają
początku XVii w., lecz w polskiej historiograﬁi do tej pory
brakowało publikacji prezentujących polskie dokonania
w dziejach miasta.

marek gałuszko jest jednym z nielicznych badaczy roli
Polaków w rozwoju miasta. na podstawie własnych zbiorów
oraz archiwaliów przechowywanych w instytucjach
łotewskich lub pozostających w rękach prywatnych,
przywrócił on pamięć o Polakach związanych z lipawą –
opublikował książkę «Polacy w lipawie – historia znana,
nieznana, zapomniana» w trzech językach: łotewskim,
polskim i angielskim..
Prezentacja książki, która otrzymała w tym roku nagrodę
«Przeglądu Wschodniego» w kategorii: «Popularyzacja
problematyki wschodniej» odbyła się 26 czerwca w lipawie.
tegoż dnia przed katedrą św. józefa w lipawie otworzono

wystawę pt. «Polacy w lipawie», którą, na podstawie
wydanej w ubiegłym roku książki, przygotował instytut
Polonika. uroczyste otwarcie wystawy swoją obecnością
zaszczycili: ambasador rP w rydze monika miczaliszyn,
mer liepāji jānis Vilnītis, biskup diecezji w liepāji
Viktors stulpins oraz dyrektor narodowego instytutu
Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą Polonika
dorota janiszewska-jakubiak. Wystawa ukazuje wkład
mniejszości polskiej w rozwój gospodarczy zarówno łotwy,
jak i samej lipawy. na 21 planszach zostały przedstawione
sylwetki 12 osób szczególnie ważnych dla rozwoju lipawy,
samo miasto zaś zostało zilustrowane za pomocą
wielkoformatowych wydruków archiwalnych pocztówek.
Po uroczystym otwarciu wystawy uczestnicy wydarzenia
wraz z autorem książki ruszyli na spacer uliczkami lipawy,
słuchając ciekawych opowieści marka głuszki o bohaterach
jego publikacji. następnie w muzeum historycznym lipawy
odbyła się prezentacja książki i spotkanie z autorem.
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Polscy rekonstruktorzy
w Pałacu Rundāle

Co roku w łotewskim Pałacu Rundāle odbywa się niesamowicie barwne
przedsięwzięcie – Święto Ogrodowe, które zostało zorganizowane już po raz trzynasty.
W tegorocznej edycji uczestniczyli również Polacy: Garnizon Fortecy Częstochowskiej,
Regiment Pieszy Królewicza oraz Kutnowska Grupa «La Danse».
Polscy rekonstruktorzy i zespół przyczynili się do stworzenia niezapomnianej
atmosfery XVIII w., która panowała w pałacu 29 czerwca.

Przez cały dzień w parku pałacowym działał
rynek produktów lokalnych, odbywały się przedstawienia teatralne dla dzieci, różnorodne atrakcje,
w tym przejażdżki konne, a w finale – koncert
łotewskiej grupy «Tautumeitas». Polscy rekonstruktorzy nie tylko wystąpili na otwarciu imprezy oddając
salwę na vivat i pokazując musztrę, lecz także
rozłożyli obóz wojskowy, który mogli odwiedzić
uczestnicy święta. Polski zespół zatańczył
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poloneza, trzy kontredanse, a także odbył pokaz
czesania fryzury księżnej uwiecznionej na portrecie
z 1760 r.
Polscy rekonstruktorzy swoja obecnością chcieli
przypomnieć rocznicę wyboru królewicza Karola
Krystiana Wettyna na księcia Kurlandii i Semigalii
(1759-1763). Zaznaczyli, że ten epizod historyczny
pozostaje ważny wydarzeniem zarówno w historiografii polskiej, jak i łotewskiej.
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in memoriam

Cztery dni w Krasławiu obchodzono święto św. Donata.
W kościele pw. Św. Ludwika od 27 do 30 czerwca odbyły się koncerty zespołu
«Aizturi elpu» i chóru «Gloria», dyskusja dla młodzieży oraz Msze Święte
w języku polskim, łotewskim i rosyjskim.

W wieku 80 lat
wczesnym popołudniem
3 kwietnia odszedł
ksiądz Jerzy Mukans,
który przez wiele lat
służył w kościele
pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej
Marii Panny w Dyneburgu.
Dopiero w ubiegłym roku,
w maju świętowaliśmy
złoty jubileusz
kapłaństwa księdza,
a w październiku
80. urodziny księdza.

ksiądz robert maciejewski opowiedział, że ostatni
dzień proboszcz jak zwykle spędził bardzo aktywnie:
odprawił mszę Świętą, wyspowiadał się i miał zamiar
jechać odprawiać do szpitala, żeby odwiedzić chorych i
odprawić tam również mszę Świętą. lecz Pan Bóg
zadecydował inaczej. ksiądz jerzy spakował walizkę
potrzebną do wyjazdu i odszedł.
dziekan michał siwicki podkreślił, że utrata ks. jerzego
to wielkie przeżycie nie tylko dla paraﬁi, lecz także dla
całego dziekanatu i wszystkich wiernych, bo był
człowiekiem o wielkim, otwartym sercu. kochał każdego
człowieka i chciał, żeby wszyscy ludzie nie zależnie od
różnic byli jedną wspólnotą, tak jak naucza nas jezus
chrystus. niósł chrystusa wszystkim i każdy, kto go znał,
niesie w sercu wielki ból. Paraﬁanie zapamiętają
ks. jerzego jako wspaniałego człowieka.
Był pomocny, zżyty z ludźmi, głęboko skupiony na
tematach wiary.
jerzy mukans urodził się w bardzo wierzącej rodzinie
stanisława i antoniny jako najmłodszy z siedmiu
rodzeństwa. już od wczesnego dzieciństwa czuł powołanie
i lubił spędzać czas w kościele. droga księdza do
kapłaństwa nie była łatwa – uczył się w szkole w czasach
totalitarnego ateizmu.
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Święto patrona
w Krasławiu

skończył siedmioletnią szkołę w kalupe, potem
1 Średnią szkołę w daugavpils. W czasach kryzysu
kubańskiego traﬁł do wojska – służył jako geodeta
w batalionie budowlanym w dalekim obwodzie
krasnojarskim: abakanie, tajszecie, koju. Po ukończeniu
seminarium duchownego 26 maja 1968 r. przyjął
święcenia w katedrze św. jakuba w rydze.
Pierwszą mszę Świętą odprawił w rodzinnym kalupe.
ksiądz jerzy mukans pełnił posługę w aglonie,
w jēkabpils oraz jaunjelgavie, siedem lat służył
w kościołach w józefowie oraz w spruktach.
Potem – w Barkawie, madonie i lubańskiej paraﬁi.
trzydzieści lat od 1988 r. wypełniał swoją mądrością i
dobrocią kościół pw. niepokalanego Poczęcia najświętszej
marii Panny w daugavpils. nauczycielka maria
korenkowska opowiedziała, że w 1989 r. prowadził
katechezę dla pierwszych uczniów Polskiej szkoły.
służąc Bogu ksiądz jerzy stał się prawdziwym ojcem dla
powierzonych mu paraﬁan – młodych i starszych, stworzył
w kościele klimat domu, w którym każdy może odnaleźć
swoje miejsce oraz rodzinną atmosferę.
Śp. ksiądz Jerzy Mukans spoczął na cmentarzu
katolickim w Dyneburgu, tuż za kaplicą.
Niech Pan bóg obdarzy Go wiekuistym pokojem!

kulminacja tradycyjnych
obchodów Święta
św. donata nastąpiła
w niedzielę. uroczyste
nabożeństwo w kościele
św. ludwika celebrował
bp diecezji
rezekneńsko-aglońskiej
jānis Bulis.
W uroczystościach udział
wzięła ambasador rP
w rydze monika
michaliszyn, dyplomata,
pracownik ministerstwa
spraw zagranicznych łotwy
alberts sarkanis oraz
prezes związku Polaków
na łotwie ryszard
stankiewicz.
Święty donat był
biskupem arezzo,
żył w iV wieku n.e. jego
rodzice zginęli za wiarę
chrześcijańską w podczas
prześladowań chrześcijan
w rzymie za czasów
cesarza juliana. donat
opuścił wieczne miasto
i uczył się na księdza.
z jego postacią wiąże się
wiele cudów. relikwie św.
donata zostały nabyte w
rzymie pod koniec XViii w.
nabożeństwo było
połączone z procesją wokół
kościoła i bierzmowaniem
najmłodszych paraﬁan
krasławia – w tym roku
sakramentu przystąpiło
ponad 70 osób.
niestrudzony ks. edward
Woroniecki po raz kolejny
zorganizował wspaniałą
uroczystość w niezwykej
atmosferze.

Prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz,
Ambasador RP Monika Michaliszyn,
dyplomata Alberts Sarkanis

