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Ks. Andris Ševels –
20 lAt KApłAństwA

Powroty Bywają różne. Można
Powrócić za Pięć Minut,
za Godzinę, za rok, za 20, za 50 lat...
lecz, Można również,
tak jak w tyM wyPadku, Powrócić 
za 200 lat...

W Polskiej szkole iM. ity kozakiewicz w rydze 26 maja 2022 r. odbyła 
się uroczystość Poświęcona 30-leciu placówki edukacyjnej.

Polskie koncerty wielkanocne
W okresie Wielkanocy Polacy tradycyjnie gromadzą się na wspólne
koncerty, aby huczne i wesoło świętować zmartwychwstanie Pana.
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w 2022 r. już po raz ósmy dotarły do
potrzebujących paczki w ramach akcji
wielkanocnej "Paczka dla rodaka i
Bohatera na kresach". z Polakami spotkał
się konsul rzeczypospolitej Polskiej na
Łotwie Mariusz Podgórski oraz żołnierze
Pkw Łotwa przekazując dary od „fundacji
Polskich wartości”.

w ramach przedsięwzięcia wspierani
są Polacy z Łatgalii, czyli historycznych
terenów dawnych inflant Polskich. w
ciągu dwóch dni konsul, żołnierze oraz
lokalni działacze zPŁ odwiedzali Polaków
w krasławiu, dyneburgu, rzeżycy, Malcie
oraz jakubowie.

akcję zbierania darów w Polsce
przygotowała „fundacja Polskich
wartości”, a uczestniczyły w niej osoby ze
szczecina, a także województwa
zachodnio-pomorskiego.

Polacy na Łotwie co roku otrzymują wsparcie 
od wielu organizacji z Polski.

wielkanocna akcja

Warsztaty wielkanocne
tuż przed Niedzielą palmową, 7 kwietnia Centrum Kultury polskiej
zorganizowało warsztaty dla rodzin z dziećmi p.t. „pisanki wielkanocne”.

w domu Polskim zgromadziło się kilkadziesiąt dzieci z rodzicami oraz
młodzież.  zgromadzeni wspólnie zdobili pisanki, stwarzając niepowtarzalny
świąteczny nastrój. na imprezę zaproszono również uchodźców z ukrainy,
których do daugavpils przybyło ponad 400. ukraińscy przyjaciele chętnie wzięli
udział warsztatach, które były okazją do chwilowego zapomnienia o wojnie. 

organizatorzy zapewnili uczestnikom niezbędne do robienia pisanek
materiały, farby, pędzle oraz jajka. jajka malowano według dwóch 
przygotowanych wzorów, lecz tęsknota za ojczyzną przepełniająca serca
ukraińskich maluchów sprawiła, iż malowali po swojemu – błękitno-żółtym 
akcentem. zapewniony został również poczęstunek.

Powstałe na warsztatach „dzieła” po zakończeniu imprezy uczestnicy zabrali
do domu. ukraińscy goście otrzymali w prezencie pozostałe po imprezie jajka,
farbki i pędzle.
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Polskie koncerty wielkanocne

jeden z koncertów zorganizowano 19 kwietnia na
sali widowiskowej Państwowego Gimnazjum Polskiego
im. józefa Piłsudskiego. imprezę zorganizowało centrum
kultury Polskiej. Pokoleniowo zróżnicowanych widzów, z
których większość stanowiły rodziny artystów,
przywitała dyrektorka ckP Żanna stankiewicz, a prezes
związku Polaków na Łotwie ryszard stankiewicz
wykorzystał okazję, aby złożyć Polakom życzenia
wielkanocne.

jako pierwszy wystąpił chór seniorów „Promień”,
który przy akordeonowym akompaniamencie reginy
krukowskiej zaprezentował publiczności kilka piosenek
wielkanocnych. następnie scenę opanowali uczestnicy

zespołu tańca ludowego „kukułeczka”. występ składał
się z piosenek, tańców, oraz tradycyjnych obrzędów
wielkanocnych. dziewczyny pokazały tradycyjny „Gaik”,
czyli obchodzenie wsi z zielonym drzewkiem, chłopcy
natomiast – obchodzenie z kogucikiem.

nieodzownymi wielkanocnymi tradycjami polskimi
jest bicie witkami wierzbowymi w niedzielę Palmową
czy oblewanie się wodą w lany poniedziałek zwany też
śmigusem-dyngusem. widzowie mogli poczuć te
tradycje na własnej skórze. najstarsza grupa ztŁ
„kukułecza” po raz pierwszy pokazała tańce górali
żywieckich. artystom przygrywali akordeonista Girsz
kagan oraz skrzypek Mikołaj szlusar.

W okresie Wielkanocy Polacy tradycyjnie gromadzą się na wspólne
koncerty, aby huczne i wesoło świętować zmartwychwstanie Pana.

Bardziej kameralny koncert wielkanocny rozbrzmiał
w dyneburskim Przedszkolu Polskim „Gwiazdka”. w dniu
20 kwietnia na odnowionej sali imprezowo-sportowej
swoją interpretację Gaika pokazała grupa pięciolatków.
utwory muzyczne przeplatane były wierszami oraz
rytuałami wielkanocnymi. dzieci pokazały, iż nie tylko
potrafią śpiewać i recytować, lecz także mają poczucie
rytmu, czyli potrafią tańczyć oraz posługiwać się
instrumentami muzycznymi.

Muzyczną oprawę przedstawienia stworzyła
nauczycielka muzyki wiktoria selicka, a dzieci
przygotowały wychowawczynie i opiekunki: olga
szerszniowa, tatjana szawale i jadwig komarzyńska.
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„Origami” w Domu Polskim
wiosenną wystawę o tajemniczym tytule „Origami” 
otwarto 21 kwietnia w galerii Domu polskiego.

Powszechnie wiadomo, iż origami to sztuka
składania papieru, pochodząca z chin, lecz rozwinięta 
w japonii, dlatego widzowie spodziewali się zobaczyć na
wystawie dzieła sztuki wykonane z papieru, a nie
wspaniałe połyskujące obrazy. autorka eryka sparane
wyjaśniła, iż bardzo często o nazwie wystawy decyduje
nazwa jednego obrazu. 

tak też się stało tym razem. Przedstawione na 
wystawie prace ukazały zabawę artystki z barwami, 
odcieniami, kształtami i liniami. każde dzieło
emanowało głębokością i wewnętrzną siłą, każde było
symboliczne i dokończone. na pierwszy rzut oka obrazy
wydawały się proste, lecz po dokładnym obejrzeniu,
można w nich było znaleźć wiele interesujących

szczegółów i detali. widzowie zadawali sobie odwieczne
pytanie – co miała na myśli artystka.

eryka sparane urodziła się 26 września 1977 r. 
w rezekne. w 2004 r. ukończyła Łotewską akademię 
sztuki. uzyskała tytuł magistra sztuki na wydziale nauk
humanistycznych. wiedzę i doświadczenie zdobywała
również w pracowni artystycznej sztuki konceptualnej
profesorów uno danilevskisa oraz ivara heinrihsonsa.

już od ponad dwudziestu lat nieustannie bierze
udział w wystawach, uczestniczy w plenerach 
malarskich oraz konkursach. w 2002 r. została laureatką
międzynarodowej wystawy-konkursu „art sessio” 
w witebsku w Białorusi, natomiast w 2004 r. zdobyła 
iii miejsce w konkursie programów stypendialnych 
i. zarińsza w rydze. Prace eryki znajdują się 
w kolekcjach prywatnych w Łotwie, rosji, irlandii,
szwecji, danii, Polsce oraz anglii.

Ewa Sawczuk
podbija serca
Polaków
prezentem kończącym polską Majówkę w Dyneburgu
był niesamowity koncert „sen o warszawie” w pałacu
Kultury 7 maja. wspaniałe przedstawienie muzyczne
dla widzów przybyłych z różnych zakątków łotwy
przegotował wyjątkowo udany i owocny związek 
dwojga artystów – Ewy sawczuk oraz Andrisa Gailisa. 

tym razem śpiewała nie tylko ewa, lecz także jej mąż
andris. Polsko-łotewskiej parze na scenie towarzyszyli
również inni artyści: ivars jercums na gitarze solowej, 
Maksims Batirevs na gitarze basowej, jānis Miltiņš 
na instrumentach klawiszowych, raimonds kalniņš 
na instrumentach perkusyjnych, artis Gāga na saksofonie,
a także kwartet smyczkowy. w repertuarze znalazły się
zarówno piosenki dobrze znane i lubiane z repertuaru 
zbigniewa wodeckiego lub czesława niemena, jak 
i nowość – utwór „Giggolo”, który powstał na bazie 
wiersza olgi dauksztówny. Muzykę do niego komponował 
andris Gailis. zabrzmiały także piosenki z repertuaru
Maryli rodowicz, Varius Manx, Maanam, Marka Grechuty
oraz edyty Geppert. koncert zakończył się evergreenem
czesława niemena „dziwny jest świat”, który artyści
zaśpiewali na bis. impreza mogła się odbyć dzięki 
wsparciu ambasady rP w rydze.
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Zadaniem duchownego jest nie zakrywanie Jezusa, 
a pokazywanie drogi do Niego.

ksiądz andris urodził się w jurmali 13 sierpnia 1974 roku w
wierzącej rodzinie katolickiej. święcenia kapłańskie przyjął 
11 maja 2002 r. w Bazylice agłońskiej. na początku przez trzy
lata pełnił posługę jako wikariusz w kościele Matki Boskiej
Bolesnej w rydze. uczył się słuchać, rozumieć i być dla parafian
oraz osób potrzebujących kimś bliskim. aktywnie angażował
się w ruch Pro life, który działa na rzecz ochrony praw
człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. kardynał
jānis Pujats wyznaczył księdza kapelanem tego ruchu na
Łotwie i działał w nim ponad 10 lat. jeszcze jedną wspólnotą,
do której dołączył duchowny w tamtym okresie, była „droga
neokatechumenalna”. właśnie ta wspólnota pomogła ojcu
znaleźć klucz do zrozumienia i przeżycia słowa Bożego.

kiedy zamknięto dom ojców Marianów w rydze, ks. andris
wyjechał do wielonów (łot. Viļāni). Biskup jānis Bulis miał
powierzyć marianom jeszcze jedną parafię w daugavpils, gdzie
dopiero budowano kościół, dlatego ks. andris chwilowo został
proboszczem w parafii pw. ducha świętego w Vidusmuiža.
swoją pierwszą parafię próbował tworzyć na podobieństwo
rodziny. w 2005 r. zaczął również studia na katolickim
uniwersytecie lubelskim, a w 2019 r. obronił pracę doktorską
pt. „Personalistyczny wymiar mariologii jana Pawła ii”.

kościół pw. serca jezusowego w daugavpils poświęcono 
1 października 2006 r. Budynek dopiero ukończono, nie było
nawet mebli w plebanii. wszystko przyszło stopniowo. 
z czasem dołączyli ojcowie jāzeps sitnieks, dmitrijs artjomovs
oraz ernests jansons. w kościele, tak naprawdę, są trzy parafie:
łotewska, polska i rosyjska.

ks. andris piętnaście lat był redaktorem naczelnym
miesięcznika „katōļu dzeive” (pol. Życie katolickie). nadal
współpracuje z gazetą „Vietējā latgales avīze”, „latgales laiks”
oraz Międzynarodowym stowarzyszeniem naukowym
Personalizm (Personalism association). wykłada teologię
dogmatyczną na wyższym instytucie ryskim nauk religijnych.
w kwietniu 2022 r. ukazało się pierwsze wydanie „dzienniczka”
świętej siostry faustyny kowalskiej przełożone na język
łotewski przez ks. andrisa Ševelsa.

w czerwcu 2018 r. ks. andris został odznaczony przez
Prezydenta rP andrzeja dudę srebrnym krzyżem zasługi rP za
wybitny wkład w rozwój duchowy i kulturalny Polaków,

mieszkających w daugavpils, a w listopadzie 2021 r. otrzymał
nagrodę urzędu miasta daugavpils w nominacji „działalność
społeczna”.

ksiądz andris Ševels uważa, iż zadaniem duchownego nie
jest zakryć sobą jezusa, a wprost przeciwnie – wskazać drogę
do jezusa. kościół według księdza obecnie musi zmierzyć się z
wieloma wyzwaniami i jeżeli wierni nie mogą przyjść do
kościoła (np. jak to było w czasie pandemii), to kościół
powinien przyjść do nich. kościół powinien nie dzielić, lecz
jednoczyć ludzi z Bogiem i między sobą.

Msza święta z okazji jubileuszu ks. andrisa 11 maja 2022 r.
skupiła wielu oddanych wiernych i przedstawicieli rozmaitych
instytucji. swoją obecnością uroczystość zaszczycili ambasador
rP Monika Michaliszyn, posłowie saeimy, burmistrz miasta
andrejs elksniņš oraz radni urzędu miasta daugavpils.
kilkadziesiąt księży przybyło z różnych parafii i diecezji z całej
Łotwy. Punktem kulminacyjnym uroczystości były
podziękowania, naręcza kwiatów, upominki oraz ciepłe słowa.
Goście zaśpiewali jubilatowi „Barkę” – ulubioną piosenkę
Papieża jana Pawła ii.

redakcja czasopisma „Polak na Łotwie” życzy księdzu
andrisowi wszelkiej pomyślności i nieustannego
błogosławieństwa Bożego w posłudze pasterskiej!

rozmawiała

Krystyna Kunicka

w dniu 11 Maja 2022 roku juBileusz
dwudziestolecia Przyjęcia święceń kaPŁańskich
oBchodziŁ Marianin ksiądz ProBoszcz Parafii 
Pw. serca jezusoweGo w dauGaVPils andris ŠeVels.

Zadaniem duchownego nie jest zakryć sobą Jezusa, 
ale wskazać drogę do Jezusa. 

Ks. Andris Ševels –
20 lAt 
KApłAństwA
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historiahistoria

powrót Józefa 
Geralda wyżyckiego

jakiś czas temu do dyrektora Łotewskiej Biblioteki narodowej
andrisa Vilksa przybył j.e. ambasador rP tadeusz fiszbach wraz z
doradcą ds. kultury jerzym Żurawiczem i w obecności pracowniczki
biblioteki olgi iljinej podarowali bibliotece kopię wybitnej pracy Zielnik
ekonomiczno-techniczny autorstwa józefa Geralda wyżyckiego. dwa
tomy, łącznie 1000 stron – unikatowe badanie Łatgalskiej flory, ale nie
tylko. Praca, o której oprócz prof. Peterisa zeilisa nikt więcej niczego nie
widział.

NAuKOwiEC MiAł 
pODwóJNE sZCZęśCiE

józef Gerald wyżycki (1792 -1868) miał podwójne szczęście. 
Po pierwsze, bardzo serdeczne wspomnienia o nim zostawił jan obst (ur.
1876 r.), którego matka Maria pochodziła z rodu sąsiadów wyżyckiego –
sokołowskich, a on sam studiował nauki przyrodnicze, był znanym
dziennikarzem i badaczem kultury. nawet jedyne znalezione dotąd
zdjęcie naukowca pochodzi z albumu babci j. obsta. dla pani olgi iljinej,
która zaczęła badać życiorys i prace naukowca, wspomnienia j. obsta
przysłała Biblioteka narodowa. Pisze on w swoich wspomnieniach o
pochodzeniu wyżyckich: Rodzina ta nie należy do lokalnych rodzin
inflanckich, lecz pochodzi od Wyżyckich w województwie krakowskim... Józef
Wyżycki wykształcenie podstawowe zdobył w szkołach klasztornych,
następnie studiował na uniwersytecie w Wilnie. W wieku 13 lat przyszły
naukowiec stracił ojca – Tadeusza Wyżyckiego. Anna Wyżycka została sama
z trojgiem dzieci – Józefem, jego bratem oraz siostrą Karoliną, która później
mieszkała razem z mamą u brata w Łatgalii, w Rosicy. Na uniwersytecie J.
Wyżycki studiował botanikę i agronomię...

jan obst pisze: Wyżycki w 1845 r. wydaje w Wilnie swoją obszerną
pracę „Zielnik ekonomiczno-techniczny czyli opisanie drzew, krzewów i
roślin dziko rosnących w kraju, jako też przyswojonych, z pokazaniem użytku
ich w ekonomice, rękodziełach, fabrykach i medycynie domowej”. Nie
zważając na to, iż autor zgromadził i opisał około 1000 gatunków rosnących
tutaj roślin, nie jest to dosłownie wykaz roślin, lecz raczej praktyczny
poradnik dla rolników i ogrodników. Znajdujemy tutaj wiadomości o
najbardziej rozpowszechnionych u nas zbożach, trawach, roślinach
spożywczych i przemysłowych (na przykład lnie, roślinach włóknistych,
oleistych, lub roślinach barwiących). Są tu porady z dziedziny uprawiania,
nawożenia ziemi, siania i zbioru plonów. Osobny rozdział dedykowany jest
leśnictwu. Opisane są najbardziej znaczące gatunki drzew w naszych lasach.
Dużo jest porad praktycznych. Autor uczy, jak należy dbać o las, powielać go,
jak wyciągnąć najwięcej korzyści, jakie drzewa należy ścinać, które nadają
się na opał, które do budowy, które do stolarstwa. Opowiada jak można
wykorzystać liście, smołę, sok, popiół oraz opiłki.

Mądra dalekowzroczność, gospodarność, oszczędność, miłość wobec
przyrody oraz szacunek dla darów bożych – to wszystko przemawia do
nas z każdego zdania, z każdej strony...

Po drugie, józef Gerald wyżycki miał szczęście także dlatego, iż w
Łotewskiej Bibliotece narodowej był człowiek, którego zainteresowała
jego unikatowa praca o łatgalskiej florze  i jego osoba. Była to jedna z
najbardziej znanych pracowniczek biblioteki - kierowniczka funduszu
Pomocniczego literatury i sztuki olga iljina.

o swej misji tak kiedyś rzekla:
„Mam takie wrażenie, iż moim przeznaczeniem jest badanie życia

Wyżyckiego i osiągnięcie odnowienia jego grobu. Jan Obst zmarł w 1941
roku, a ja właśnie wtedy się urodziłam. Wychodzi, że muszę kontynuować
pracę Obsta...”

OlGA ilJNA 
Z rODu ChlEbNiKOw

trochę o rodzie chlebnikowych, 
z którego pochodzi jej matka. Po śmierci
józefa Geralda wyżyckiego czterech
chlebnikowych kupiło od bratanków
naukowca dwór w rosicy. chlebnikowy byli
rosyjską szlachtą, staroobrzędowcami. dwór
kupili za pieniądze zarobione przy budowie
kolei sankt-Petersburg–orzeł (m. orioł). 

w geście wdzięczności otrzymali od cara złotą szablę. w tamtym okresie
na ścianie w dworze wisiało zdjęcie, na którym pokazana była chwila
wręczenia szabli. 

jednym z przedstawicieli tego rodu był również rosyjski
przemysłowiec fjodor chlebnikow, który w kałudze miał manufakturę
płótna żaglowego, eksportowanego nawet do ameryki. Był jednym z
najjaśniejszych umysłów rosji w owym czasie, przez dwadzieścia lat
tworzył encyklopedię o wszystkich dziedzinach nauki, lecz nie zdążył jej
ukończyć. do tego rodu należał także poeta rosyjski wielimir
chlebnikow. 

Pani olga wyrosła bez ojca, który zginął podczas ii wojny światowej
pod Moskwą. jej matka podczas wojny trafiła do kazamatu nkwd w
rydze, ale wypuszczono ją, bo miała przy sobie powiadomienie o
śmierci męża na froncie, jako czerwonoarmisty. Podczas drugiej fali
represji właśnie matka olgi uratowała przed wywózką resztę rodziny
chlebnikowych – tylko sobie znaną ścieżką wyprowadziła ich na kilka
dni w bagna. niestety sama zessłania uniknąć nie zdołała...

uratowani krewni, podczas odzyskiwania majątków, okazali się
niewdzięczni. w tajemnicy i pośpiechu otrzymali kompensację za dwór
w rosicy i murowany budynek w rezekne. oldze iljinei udało się
prywatyzować tylko cmentarz rodziny chlebnikowych w rosicy – nikogo
nie zainteresował... obecnie wspólnie z mężem co roku na wiosnę udają
się do rosicy, wycinają krzaki, dbają o cmentarz.

Pewnego razu zwrócili uwagę na przewrócony pomnik pierwszego
właściciela dworu. z trudem go podnieśli. Mąż olgi robert zrobił zdjęcie
pomnika. starannie przepisany z pomnika polski tekst olga przyniosła
mi do przetłumaczenia. właśnie w ten sposób z bardzo nikłych
wiadomości zaczęło się badanie olgi iljinej o józefie Geraldzie
wyżyckim. ludzie często pytają, dlaczego pani to robi? Pisanie do
muzeów, bibliotek, archiwów w Polsce, Białorusi, litwie... olgę takie
podejście gniewa.

Dlatego, że w dzieciństwie w parku stworzonym przez Wyżyckiego było
pięknie, odpowiada ze łzami w oczach. Tylko wtedy myślałam, że to wszystko
stworzyli moi przodkowie...

józef Gerald wyżycki żył długo, lecz nie ożenił się. jan obst pisał:
Wydaje się, że z powodu nieszczęśliwej młodzieńczej miłości. W tamtym
okresie romantyzmu podobne przeżycia mogły wpłynąć na całe życie... 
z opowiadań matki olgi iljinei wynika, iż ludzie w dworze mówili o
byłym właścicielu, że na tym skrawku ziemi był bardzo szczęśliwy, a
zarazem głęboko nieszczęśliwy. szczęście mijało się tutaj ze łzami...
nawet na pomniku, który dla wuja zamówili bratankowie znajdują się
dwa serca, a jedno z nich przebite jest strzałą. znajdują się na nim też
kobiety z kielichami. Myślę, iż są to kielichy zmartwień, cierpienia, które
człowiek w życiu powinien opróżnić, mówi olga. nadal nie dają jej
spokoju przeżycia osobiste j. wyżyckiego. olga uważa, że związana z
nimi jest nazwa jego dworu – rosica. nazwa może być związana z
imieniem jego ukochanej kobiety. w tym kierunku też trwały
poszukiwania. według olgi, o takich kwestiach mogli wiedzieć tylko
członkowie rodziny, dlatego ona próbowała odnaleźć potomków rodziny
wyżyckich z myślą:

„Niemożliwe, aby nikogo nie było! Miał trzech bratanków, lecz wszyscy
byli wojskowymi...”

józef Gerald wyżycki na Łotwę przyjechał na początku XiX stulecia,
kupił ziemię i wybudował dwór. jan obst pisze w swoich
wspomnieniach: Oto dwór, po lewej stronie stary, zacieniony sad, wokół

niego wysoki płot z żerdzi.
Wjeżdżamy na podwórko: dookoła budynki gospodarskie, proste jak na

szlachtę przystoi, lecz solidne i porządne, murowana obora i spichlerz,
niewielka sala, skrzydło. Pokryte nową dachówką. Na środku równo
ostrzyżony klomb akacji, a w głębi typowy biały budynek dworu ze
zdobionymi okiennicami. Ganek z czterema białymi kolumnami.

W drzwiach spotyka nas stary kamerdyner Antoni: Pana dworu nie ma
w domu. Pojechał do wsi, tam jakieś dzieci chorują na szkarlatynę. 

Wewnątrz przyjemnie chłodno. Bardzo tutaj czysto, wszędzie idealny
porządek. Nad biurkiem szklana szafka aptekarska przepełniona
buteleczkami, słoikami i puszeczkami z lekami, bo pan dworu w okolicy
słynie ze swego talentu lekarskiego. Tę jego skłonność potwierdzają również
liczne pęczki różnorodnych ziół leczniczych (wszystkie zebrane na polach,
łąkach i w gajach Rosicy).

Wielka wypełniona książkami półka zajmuje całą ścianę. Większość to
prace naukowe, a dobór książek świadczy o tym, iż ich właściciel nie traktuje
naukę w sposób dyletancki... Na osobnej półce są prace napisane przez
samego pana dworu – i jest to widok wywierający ogromne wrażenie...

OsObliwOśCi Opisu flOry 
łAtGAlsKiJ prZEZ wyżyCKiEGO

współczesnego czytelnika na pewno zainteresowałyby obecnie
zapomniane, wydawałoby się niezwykłe sposoby wykorzystywania
roślin. oto, co wyżycki pisze o mydlnicy lekarskiej (całkiem
niewyróżniających się jasnych kwiatkach, które niegdyś rosły pod
oknami każdego wiejskiego domu: 

Powroty Bywają róŻne. MoŻna Powrócić za Pięć Minut, 
za Godzinę, za rok, za 20, za 50 lat... lecz, MoŻna równieŻ,
tak jak w tyM wyPadku, Powrócić za 200 lat...
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Cała roślina, lecz najbardziej jej korzeń, po wydarciu z ziemi ma
słodkawy, lepki zapach, który wkrótce zamienia się w gorzkawy i takowy
utrzymuje się. Wywar z rośliny pieni się jak woda mydlana (sprawdziłam!
również w rydze rosną te rośliny o różanych kwiatkach, saponaria
officinalis, pienią się jak szampon! – a.l.) i można go wykorzystać do
prania bielizny, oraz zastąpić nim mydło piorąc wełnę. Mydlnicę można
również wykorzystać do odplamiania szat i tkanin. Flaszki oraz naczynia, w
których przechowywano olej, najlepiej wyczyścić zgniecionymi liśćmi
mydlnicy i wodą... Korzenie należy zbierać wiosną lub jasienia, przepłukać i
przechowywać wysuszone.

O liściach i kwiatach nasturcji pisze: Liście mają nieco żrący gorzkawy
smak, podobnie jak rzeżucha, lecz kwiat ma przyjemny ostry zapach. Liście i
kwiaty można wykorzystać do surówek. Szczególnie pomaga na szkorbut
oraz w wypadku ruszania się zębów. 

O czosnku: Ta roślina sycylijska, spożywana z umiarem, wspomaga
trawienie. Spożywana w dużych ilościach powoduje podrażnienia i mdłości,
wymioty, kolki, rozwolnienie i niepokój. Jedzenie czosnku sprawia, iż oddech,
pot, mocz oraz mleko przechodzą jego zapachem. Powiadają, iż, jeżeli
przyłożyć czosnek do stóp, to jego specyficzny zapach można poczuć w
ustach. W medycynie stosowany jest do rozrzedzenia śluzu oraz do
odrobaczania. Ugotowany z miodem lub wodą w syropie cukrowym czosnek
bardzo dobrze działa na mokry kaszel oraz astmę. Posiekany czosnek zalany
gorącą wodą lub niedługo gotowany w mleku stosowany jest do morzenia
robaków i odrobaczania. Podobnie mleko z czosnkiem, stosowane jako
lewatywa, morzy nieprzyjemne robaki drobne, które nazywają glistami i

które przeważnie przebywają w odbytnicy. Nalewką z czosnku i wódki
mieszkańcy wsi bardzo skutecznie leczą gorączkę. Kilka kropelek soku na
strzępku bawełny włożone do ucha bardzo skutecznie leczą pogorszenie się
słuchu spowodowane przeziębieniem lub reumatyzmem. Kilka kropli soku z
czosnku z cukrem użyte doustnie lub zewnętrznie, nacierając żołądek, morzą
i wyprowadzają robaki u dzieci. Sok z czosnku wtarty w miejsce ukąszenia
żmii niweczy jad i skutki jego dalszego działania.

poziomki leśne chłodzą oraz orzeźwiają. Poza tym mają właściwości
rozrzedzania soków, przeciwdziałają wzdęciom, polepszają apetyt i działają
moczopędnie. Spożywane u dużych ilościach poziomki pomagają chorym
na gruźlicę. Rozpuszczają kamień nazębny do tego stopnia, iż częste
spożywanie całkowicie go niweluje. Wiele osób, nawet słynnego Linneusza,
spożywanie wielkiej ilości poziomek wyleczyło z podagry. Również zalecają
jedzenie poziomek, jeżeli osoba ma kamienie w pęcherzu czy nerkach. Jeżeli
papkę z dojrzałych poziomek nałożyć na piegi, znikają one na długi czas...
Aby uchronić truskawki przed owadami, należy pod roślinę położyć mech, co
jednocześnie uchroni od nadmiernego wysychania.

Podaje następujący przepis z wykorzystaniem bagna zwyczajnego,
które, jak wiadomo, służy do zwalczania krztuśca: Garść bagna należy
gotować w trzech kwartach wody bez przykrycia, aby częściowo wyparowały
substancje narkotyczne. Osoba cierpiąca na krztusiec powinna spożywać
szklankę wywaru co 3-4 godziny. W skutek działania wywaru wyzwala się
śluz i ataki kaszlu są coraz rzadsze. Mocny wywar bagna (pod przykryciem)
wtarty w skórę leczy grzybicę woszczynową na głowie... Kwiaty bagna
zwyczajnego lubią pszczoły. Tym niemniej żadne bydło, oprócz kozy, tej
rośliny nie dotknie.

wyżycki ma bardzo twórcze podejście do roślin, zastanawia się, jakie
jeszcze mogłyby mieć zastosowanie. zaznacza na przykład, iż, tworząc
klomby, zamiast zwykłych krzaczków można byłoby sadzić jagody i
właściwie je podcinać. zachęca też do sadzenia na klombach w
ogrodach wierzbówkę kiprzycę, która jest bardzo ozdobna.

Prace wyżyckiego zawierają również bogaty materiał etnograficzny
– opisane w nich są dawne sposoby wykorzystywania roślin oraz drzew
np. wrzosu:

Rośnie powszechnie na suchych ugorach, terenach piaszczystych,
lasach. Kwitnie jesienią do zimy. Często zajmuje bardzo wielką część łąki,
rośnie tak gęsto, że nie pozwala zasiać się i zakorzenić żadnym drzewom. W
gospodarstwie ten godny krzew ma bardzo różnorodne zastosowanie.
Młode gałązki latem oraz zimą mogą służyć, jako doskonały pokarm dla
każdego rodzaju bydła szczególnie owiec... W okolicach Lüneburga (bagna
lüneburg – a.l.) hodują szczególną rasę owiec, nazywaną Heydesznuken,
które karmią prawie lub wyłącznie wrzosem. Te owce są wprawdzie
mniejsze od innych, lecz są bardziej tłuste i dają więcej wełny. Podczas
nieurodzaju gałązkami można karmić również konie. Są tereny, na których
wrzosem kryją dachy. Szczególnie w miejscach, gdzie nie ma już lasów,
wrzos jest prawdziwym darem dla wiejskich budowniczych.

dalej wyżycki pisze, iż wymieszany z gliną wrzos stosowany był w
budownictwie na terenach Łatgalii i kurlandii. faktycznie, jeżeli w
Łatgalii runie jakiś stary mur, ludzie dziwią się, co to za trawa, z którą
wymieszano glinę? takie jak widlaki...

Posiadający szeroką
wiedzę z zakresu flory oraz
praktyczny rozmach józef
Gerald wyżycki utworzył
dookoła dworu w rosicy
prawdziwy ogród botaniczny
o powierzchni 5 ha.
Mieszkańcy tamtych
terenów wspominali później,
iż wyżycki był naukowcem,
ale w jakiej dziedzinie – po
wielu latach to wyparowało
już z pamięci ludzi...

rOsiCA wE
wspOMNiENiACh
OlGi ilJiNEJ

Poprosiłam, aby olga
przypomniała sobie z okresu swego dzieciństwa jakiekolwiek z roślin
posadzonych przez wyżyckiego. niestety w czterdziestych latach
klombów już nie było – kwiaty rosły w wysokiej, niekoszonej trawie,
gdzie bawiła się mała olga. co tam rosło? Przede wszystkim konwalie,
bardzo dużo konwalii, lecz różniły się od tych, które znamy teraz. w
rosicy były inne – miały większe kwiaty i bardzo, bardzo mocny zapach.
Były również dzwoneczki, też duże, lecz nie fioletowe, a różowe z
różowymi lub żółtymi języczkami. w trawie kwitły także żółte, pachnące
tulipany. okazało się, iż są to tulipany leśne (Tulipa sylvestris). 

Bulwy leśnych i pachnących tulipanów należy przesadzać co 3-4
lata do świeżo przygotowanego gruntu. kiedy przetłumaczyłam oldze
te zdanie, jej oczy zabłyszczały i wykrzyknęła: Co 3-4 lata! Kwitną
tutaj już przez 200 lat bez żadnego przesadzania! Były tam również
niebieskie lilie. nadal kwitną! rosły także modrzewie – podobnie jak
w innych dworach łotewskich oraz przy starych wiejskich chatach.
naukowiec stworzył również aleję topoli od drogi, do cmentarza
wyżyckich. topole, które tutaj rosną obecnie, podobno zostały
sprowadzone z ukrainy, mówi olga. topole posadzone przez
wyżyckiego miały większe, bardziej połyskujące liście, które
pachniały. nie miały także puchu. te piękne drzewa zostały ścięte po
wojnie. Podobnie jak znajdujący się nieopodal smukły gaik brzozowy
przy cmentarzu rodziny chlebnikowych.  drzewa wykorzystano na
opał. chociaż do lasu jest zaledwie kilka kroków... olga również
wspomina, że w każdym kącie majątku wznosiły się wysokie jesiony.
w parku były dwa stawy połączone wygiętym mostkiem. dookoła
stawów rosły srebrne wierzby płaczące. wyżyccy mieli również oborę
dla bydła, z której później korzystali chlebnikowscy. Budynek był
bardzo duży. Pod jednym dachem była obora dla krów, stajnia dla
koni oraz wozownia (pomieszczenie dla sprzętu i różnych powozów).
obora dla krów była dwuczęściowa (dla dorosłego bydła i cielaków).
Podobne było pomieszczenie dla kur i gęsi. na środku obory było
kwadratowe podwórko (w/w pomieszczenia je otaczały). oborniku
nigdy nie wywożono przez bramę wjazdową od strony dworu, lecz
wyłącznie przez bramę tylną.

Ponadto za czasów wyżyckiego wybudowano piwnicę na lód czyli
lodownię, którą później wykorzystywano do przechowywania żywności
latem. Był to bardzo głęboki dół ze stromymi brzegami i schodzącymi w
dół schodkami. na dole układano lód, który przysypywano trocinami i
układano na nich deski. nad dołem wybudowano wielką budę z
półmetrowym słomianym dachem (aby nie dostawało się tam słońce). 

na wzgórzu znajdował się młyn. wszystkie budynki zostały
wybudowany w sposób bardzo przemyślany i solidny. w spichlerzu było
wiele pomieszczeń, gdzie przechowywano nie tylko zboże dla bydła,
lecz także mąkę z różnego przemiału. Pod spichlerzem wybudowano
warsztaty. robiono tam osprzęt dla koni, lejce, większy lub mniejszy
sprzęt... szkoda, że nic z tego się nie zachowało. Podobnie jak z dworu
wyżyckiego, który po wojnie spróchniał i został spalony.

istnieje duże prawdopodobieństwo, iż dwór w rosicy józefa Geralda
wyżyckiego wraz z zabudowaniami gospodarczymi i oborą był w owym
czasie najbardziej nowoczesny na terenie Łotwy. już w 1838 r. w
warszawie wydano jego, jak pisze obst „wspaniałą pracę”, nauka
hodowli zwierząt domowych ze wstępem Michała oczapowskiego
(oczapowski był kolegą wyżyckiego z okresu studiów w wilnie, był
dyrektorem instytutu Gospodarstwa wiejskiego i leśnictwa na
Marymoncie pod warszawą).

prACE wyżyCKiEGO są w ZbiOrACh łbN

Łotewska Biblioteka narodowa nawiązała kontakt z Biblioteką
narodową w Polsce, gdzie są dwa egzemplarze tej książki wyżyckiego i
teraz na Łotwie znajduje się również skopiowany egzemplarz książki.
autor książkę tę również napisał w swoim dworze w rosicy...

kiedy po raz pierwszy otworzyliśmy Zielnik ekonomiczno-techniczny
józefa Geralda wyżyckiego zobaczyliśmy jego podpis oraz herb pod
tekstem: Z egzemplarzami, których autor własnoręcznie nie podpisał i nie
postawił swojej pieczęci, należy postępować według prawa. 

na herbie wyżyckiego jest osiem rogów, ponieważ według tego, co
pisze obst, Gerald oznacza ośmiorożec. lokalny znawca historii
wydawnictwa książek aleksejs apīnis po obejrzeniu tego napisu
powiedział: Praca ta została wydana pod patronatem. Na Łotwie nie było
takiej praktyki. Takie wydania ukazywały się na Litwie. czy wyżycki miał
przeczucie, że jego prace może bezprawnie wykorzystać ktoś inny?
Prawdopodobnie tak też się stało. właśnie dlatego przez tak długi okres
nie słyszeliśmy o józefie Geraldie wyżyckim. ale to będzie już inne
badanie.

Myślę, że dzisiaj na Łotwie wiele osób zainteresowałaby odzyskana
kapitalna praca wyżyckiego. oczywiście przeszkodą jest bariera
językowa. dlatego mamy nadzieję, iż tę pracę wspólnymi siłami
przetłumaczą nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Polskiego w rezekne. 

Przecież na Łotwie ze spuścizny józefa Geralda wyżyckiego nie
zachowało się nic oprócz tych odzyskanych teraz prac!

zachowała się jednak niezwykła, piękna nazwa miejscowości –
rosica... nadal wiosną  wiernie kwitną tam posadzone przez
wyżyckiego żółte i pachnące tulipany leśne. kwitną jako żywy pomnik
wybitnego badacza roślin. na ziemi w miejscu jego spoczynku leży
częściowo zdewastowany pomnik józefa Geralda wyżyckiego. czeka na
odnowienie. jak długo będzie musiał czekać?

Życiu i pracom Józefa Geralda Wyżyckiego przyjrzała się Anna Laicena
( Za publikacją w wydawnictwie Neatkarīga Rīta Avīze Latvijai, 

dodatek dla kobiet „Hedvigas kundzes AVIZE „- z dnia 13.05.2003 r.)  
Z języka łotewskiego przetłumaczyła  Krystyna Kunicka

Materiał do publikacji przygotował Stanisław Januszkiewicz

Komentarz od redakcji:  
od publikacji  artykułu Anny łajceny ( laiceny) upłynęło prawie

dwadzieścia lat. nie wiemy na razie, czy się udało pani oldze odnaleźć
spokrewnionych potomków z rodu wyżyckich, bo nie mamy z nią
kontaktu. natomiast na podniesienie pomnika  z ziemi, porośniętej
krzewami i pokrzywami i na odnowienie go, ówczesny ambasador rP
w rydze pan tadeusz fiszbach przeznaczył kwotę pieniężną i Olga
iljina razem ze swym mężem robertem zorganizowala wykonanie
prac wraz z restauracją pomnika przez fachową rzeźbiarkę. oprócz
tego zbożnego czynu entuzjastki olgi i jej męża roberta warto
zwrócić się do władz samorządowych, aby jednej z ulic miasta rezekne
nadać nazwę j.G. wyżyckiego, o czym pomyślała przed naszą
publikacja autorka artykułu Anna łajcena (laicena). 

i jeszcze jedna uwaga: miejscowości i dworu, który stał w rosicy, w
rezekneńskim kraju, nie należy mylić ze wsią rosica, położoną przed ii
wojną światową na terytorium rzeczypospolitej Polski, obecnie na
pograniczu łotewsko-białoruskim.

Tak wygląda obecnie nagrobek Józefa Geralda-Wyżyckiego.
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Jubileuszowy Festiwal Polskiego 
Folkloru i Polska Majówka

otwarcie festiwalu nastąpiło 1 maja w Pałacu
kultury. w uroczystej atmosferze pod dźwięki poloneza
na wypełnioną salę wkroczyły zespoły z litwy, Łotwy
oraz Polski. zamiłowanie do polskiego folkloru, pieśni,
tańca oraz języka polskiego zgromadziło w tym dniu
wielu Polaków. Po hymnach, prowadzące Milena
sawkina i Megija cwieczkowska  przywitały
najważniejszych gości koncertu: kierownika wydziału
konsularnego ambasady rP w rydze Mariusza
Podgórskiego, wice mera dyneburga aleksejsa
Vasiljevsa, przedstawicieli Polskiego kontyngentu
wojskowego na czele ze starszym chorążym sztabowym
sławomirem skrzypczykiem, księdza andrejsa szewelsa
z kościoła p.w. serca jezusowego oraz przedstawicieli
związku Polaków na Łotwie.

jako pierwsi wystąpili tancerze z zespołu Pieśni i
tańca „Łukowiacy”, który powstał we wrześniu 1999 r.
przy Łukowskim ośrodku kultury i działa jako
stowarzyszenie kulturalne założone przez rodziców.
obecnie w zespole tańczy ponad 100-u dzieci z Łukowa
i powiatu łukowskiego. „Łukowiacy” pod kierownictwem
Grzegorza rzymowskiego wykonali tańce Podlaskie,
tańce lachów sądeckich oraz tańce rzeszowskie.

Pierwszą edycję Międzynarodowego Festiwalu
Polskiego Folkloru „Polski Folklor w Łatgalii”
zorganizowano w Dyneburgu w 2004 r., 
a w tym roku przedsięwzięcie odbyło 
się już po raz dziesiąty.



w dzień flagi rzeczypospolitej Polskiej oraz dzień
Polonii i Polaków za granicą, 2 maja lokalni Polacy oraz
uczestnicy X Międzynarodowego festiwalu Polskiego
folkloru udali się na Mszę świętą w kościele nMP w
intencji Polonii i Polaków mieszkających za granicą i
uczestników festiwalu oraz pokoju w ukrainie. Mszę
celebrowali ksiądz-proboszcz Bernards Vagalis i ksiądz-
proboszcz kościoła pw. serca jezusowego andris
szewels.

następnie w domu Polskim konsul rP Mariusz
Podgórski wręczył karty Polaka.  Pan Podgórski
podkreślił, iż ten dokument dla osób starszych ma
wartość symboliczną, a dla młodych – przede wszystkim
wartość praktyczną. wieczorem odbyła się plenerowa
„Majówka solidarności”.

obchody rocznicy uchwalenia konstytucji rozpoczęły
się 3 maja pod krzyżem na słobódce, w Parku wolności.
kierownik wydziału konsularnego ambasady rP w
rydze Mariusz Podgorski zaznaczył, iż  święto
konstytucji 3 Maja to dorobek ducha wolności i
demokracji, z którego możemy czerpać wszyscy –
wszystkie narody, które współtworzyły ponad 200 lat
temu wielkie państwo, jakim była 1. rzeczpospolita. Pod
dźwięki orkiestry przy krzyżu, poległym legionistom
polskim zostały złożone wieńce i kwiaty oraz zapalone
białe i czerwone znicze. wygłoszono wiersz „Polacy
dyneburga” napisany przez stanisława januszkiewicza,
zasłużonego Polaka lokalnego.
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następnie zaprezentował się zespół Pieśni i tańca
„ojcowizna” z niemenczyna na Łitwie. wielopokoleniowy
zespół został założony wiosną 2017 r. i składa się z
chóru, trzech grup tanecznych oraz kapeli. w repertuarze
uczestników są teksty autorskie Gabriela jana
Mincewicza, utwory patriotyczne i religijne oraz folklor
polski, głównie z terenów wileńszczyzny. kierownikami
zespołu, który wziął udział w festiwalu po raz pierwszy
są wioletta leonowcz i jadwiga stankiewicz.

na deser widzowie mieli występ gospodarzy –
zespółu tańca ludowego „kukułeczka” z daugavpils pod
kierownictwem Żanny stankiewicz. najmłodsza grupa
wykonała kompozycję choreograficzną „kukułeczka
kuka”, średnia grupa zaprezentowała tańce śląskie, a
starsza – tańce opoczyńskie.

widzowie podziwiali autentyczny polski folklor na
bardzo wysokim poziomie, więc nieustannie nagradzali
zespoły gromkimi brawami.
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jubileuszowy festiwal uświetnił
uroczysty przemarsz polską ulicą –
ulicą warszawską, a impreza
zakończyła się występami
zamykającymi w Gimnazjum Polskim
im. józefa Piłsudskiego. Barwny
korowód, który składał się orkiestry,
zespołów przybyłych na festiwal
folkloru polskiego, 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 z przedstawicielami
samorządu i ambasady rP w rydze,
przemaszerował od krzyża na
słobódce do Polskiego Gimnazjum
przy ul. Marijas. w koncercie wzięły
udział wszystkie przybyłe na festiwal
zespoły.
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30-lecie Ryskiej Szkoły Polskiej

w Polskiej szkole im. ity kozakiewicz w rydze 26 maja
2022 r. odbyła się uroczystość poświęcona 30-leciu placówki
edukacyjnej.

Polską szkołę średnią w rydze odrodzono 21 sierpnia 
1991 r. w dniu 1 września 1989 r. na podstawie wniosku
Polskiego towarzystwa kulturalnego komitet wykonawczy
otworzył pierwszą polską klasę w iii szkole średniej, a już za
rok naukę w dwóch pierwszych klasach rozpoczęło 46 uczniów.
Polską szkołę średnią założono za rok – podczas Puczu
Moskiewskiego. w 1993 r. szkołę umieszczono w budynku przy
ul. nīcgales 15. w związku ze zwiększającą się ilością uczniów
stary budynek przedszkola nie odpowiadał już potrzebom
placówki. klasy miały po 7m2. dopiero w 2003 r. zaczęto
rekonstrukcję budynku, a 1 września 2004 r. uczniowie zaczęli
naukę w odnowionym gmachu, sfinansowanym ze środków
urzędu miasta rygi oraz senatu rP.

Pierwszą dyrektorką szkoły została Maria Puzyna-
fominowa. kierowała placówką do swej śmierci w grudniu
2015 r. następnie dyrektorstwo objął były wykładowca
Łotewskiej akademii kultury krzysztof szyrszeń, odwołany ze

w Polskiej szkole iM. ity kozakiewicz w rydze 
26 Maja 2022 r. odByŁa się uroczystość Poświęcona 
30-leciu Placówki edukacyjnej.

stanowiska w listopadzie 2021 r. w maju 2022 r. urząd
stołeczny zatwierdził nową dyrektorkę – teresę dinule.

jubileusz placówki w dniu 26 maja był okazją do refleksji i
świętowania. Goście imprezy mieli okazję poznać historię
szkoły, obejrzeć wystawy i prezentacje oraz wziąć udział w
warsztatach. swoją obecnością uroczystość uświetnili
ambasador rP na Łotwie Monika Michaliszyn, konsul
ambasady rP w rydze Mariusz Podgórski, metropolita rygi
arcybiskup zbigniew stankiewicz, przewodnicząca komisji ds.
edukacji samorządu miasta rygi iveta ratinīka, dyrektor
departamentu edukacji, kultury i sportu samorządu miasta
rygi Māris krastiņš, prezes ryskiego oddziału związku Polaków
na Łotwie andžela liepa oraz prezes stowarzyszenia na rzecz
wspierania relacji Polsko-Łotewskich „silesia” Mariusz duka.

na koncercie zabrzmiały polskie i łotewskie piosenki, słowa
uznania i życzenia od gości, wśród których nie mogło
zabraknąć również absolwentów. nauczyciele oraz pracownicy
szkoły otrzymali dyplomy uznania i prezenty. sto lat kochana
szkoło!

Mógłbym opowiadać

długo o zdolnościach

uczniów Polskiej

Szkoły w Rydze, o tym

jacy są wyjątkowi, ale

jest coś, co w nich

ogromnie podziwiam.

Uczniowie tej szkoły

stanowią idealny

przykład na to, jak

można wspaniale

kultywować

dziedzictwo polskiej i

łotewskiej tradycji.

Prezes 

Stowarzyszenia

“Slesia” 

Mariusz Duka
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"Obrazy, które rodzą 
się same"...
ostatnia w sezonie twórczym ckP wystawa skupiła miłośników
twórczości dwóch artystek lokalnych: aliny Pietkun i rimmy iljinej. 

wernisaż wystawy „obrazy, które
rodzą się same” rozpoczęła inscenizacja
wiersza jana Brzechwy „kolory” w
wykonaniu aktorów grupy teatralnej
„uśmiechnięta tęcza”. jest to już trzecia
wspólna ekspozycja artystek, lecz
pierwsza, na której przedstawiają prace
o różnej tematyce. Prace aliny
przedstawiają to – co zobaczyła na
księżycu, ponieważ co wieczór, kiedy
wszyscy domownicy już śpią, przygląda
się księżycowi. okiem artysty widzi tam
imponujące rzeczy np. koty, ludzi, lisy,
góry i niesamowite istoty. z jej
medytacji powstała wspaniała kolekcja
połyskujących obrazów. irina tym razem
przedstawiła serię obrazów ze
zwierzętami. Przede wszystkim były to
różne rasy psów, lecz nie zabrakło także
innych zwierząt m.in. koni, okazałych
kogutów czy małp. artystka nadała
zwierzętom prawdziwie ludzkie wyrazy
twarzy – na każdym obrazie wyraźnie
widać charakter zwierzęcia.  

alina Pietkun urodziła się i dorastała
w daugavpils. wykształcenie zawodowe
otrzymała w kolegium artystycznym
„szkoła saules”. następnie uzyskała
stopnień magistra w dziedzinie grafiki 
i pedagogiki sztuki na uniwersytecie
daugavpilskim. od 1999 r. jest
członkiem związku artystów regionu
daugavpilskiego. jest autorką ponad 
20 wystaw indywidualnych i ponad 100
wystaw grupowych. Prace aliny znajdują
się w kolekcjach prywatnych w
państwach europy wschodniej 
i zachodniej.

rimma iljina urodziła się w Parnawie
w estonii. w 1986 r. ukończyła zaoczny
ludowy uniwersytet sztuki w Moskwie,
od 1977 r. mieszka i pracuje w
daugavpils. jest członkiem związku
artystów regionu daugavpilskiego.
Prace artystki znajdują się w kolekcjach

prywatnych na Łotwie, w estonii,
szwecji, norwegii, rosji. uczestniczyła 
w wielu międzynarodowych wystawach-
konkursach i zajmowała czołowe
miejsca.

artystki zaznaczyły, iż przedstawione
prace nie są bardzo radykale i jak
zwiastuje nazwa wystawy zrodziły się
same. 

Wystawa
dedykowana 
Marii Konopnickiej
w galerii Centrum Kultury polskiej, w końcu kwietnia, 
zagościła nietypowa wystawa książek Marii Konopnickiej 
pt. „pojedziemy w cudny kraj”.

dedykowana 180-leciu urodzin słynnej polskiej poetki i
nowelistki wystawa składała się z dwóch części: w pierwszej
przedstawione były książki Marii konopnickiej z zasobów
biblioteki domu Polskiego, a w drugiej części obejrzeć można
było około 50-ciu książeczek z utworami Marii konopnickiej
wykonanych przez uczniów Polskiego Gimnazjum im. józefa
Piłsudskiego w daugavpils. najstarszą książką biblioteki domu
Polskiego, w której są opublikowane utwory Marii konopnickiej,
jest podręcznik „nasze czytanki”, wydany na Łotwie w 1938 r.
korzystali z niego uczniowie klasy 4 szkół podstawowych
jeszcze przed ii wojną światową. książki przygotowane przez
dzieci udowodniły, iż fantazja nie zna granic. Miały kształt
jabłka, były okrągłe lub kwadratowe, książki, które należało
czytać od końca, a także takie, które składają się z „kopert” z
kartkami, na których są wiersze poetki. 

na otwarciu wystawy dzieci miały okazję poznać ciekawe
fakty z dzieciństwa Marii konopnickiej. dowiedziały się, iż jest
autorką „roty”. 

„Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”, 
M. Konopnicka, 1934, Polona
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Dyneburg obchodzi
747 urodziny

Pierwszy zamek dyneburg założony został w
1275 r. przez zakon kawalerów Mieczowych, a
prawa miejskie dyneburg otrzymał o wiele później
– 26 marca 1582 r. Prawo Magdeburskie miastu
nadał król polski stefan Batory. 

centrum miasta i twierdzę dyneburg Przez trzy
dni wypełniały tłumy mieszkańców i gości. wielkie
koncerty amatorów lokalnych oraz artystów sławy
państwowej odbywały się na kilku scenach. Można
było obejrzeć zawody Ghetto Games, a ulica ryska

zamieniła się w jarmark, na którym można było
kupić pamiątki, żywność, zabawki, ubranie i wiele
innych artykułów. dzieci i dorośli korzystali z
atrakcji – na trampolinach i w wesołych
miasteczkach wyszaleć się mógł każdy. 

wspaniałą i niesamowita atrakcją dni Miasta był
festiwal Balonów. widzowie mogli oglądać
wspaniałe barwne olbrzymy stacjonujące na łące, a
następnie defilada balonów przeleciała nad całym
miastem.

Pierwszy weekend czerwca w dyneBurGu ByŁ
niesaMowicie GŁośny, wesoŁy, nasycony róŻneGo rodzaju
wydarzeniaMi i iMPrezaMi – w stolicy inflant Polskich
rozBrzMiaŁo święto Miasta.

Polskie piosenki w skwerze im. andrejsa Pumpursa, publiczności
zaprezentowali soliści zespołu wokalnego „Barwy daugawy” 
oraz zespołu instrumentalnego centrum kultury Polskiej. 



w pierwszy kalendarzowy dzień czerwca obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Dziecka. 
w Daugavpils z tej okazji odbył się wspaniały koncert
dziecięcych zespołów amatorskich pod nazwą
„rozśpiewujemy lato”. 

w Parku im. dubrowina na dużej scenie wystąpili soliści,
chóry, zespoły taneczne oraz tancerze indywidualni, zespoły
instrumentalne. zawodowi artyści i amatorzy przedstawiali
sztukę tradycyjną oraz współczesną. wśród zespołów
dziecięcych nie zabrakło również Polaków – tańce ludowe
zaprezentował zespół tańca ludowego „kukułeczka”. 

uczestnicy święta mogli nie tylko nasycić się występami,
lecz skorzystać z warsztatów plastycznych lub tworzenia

origami, które odbyły się w ramach święta sztuki stosowanej
„Przyroda i dusza”. warsztaty zorganizowało także
daugavpilskie centrum innowacji. kilkugodzinna uczta była
symbolem zaczynających się wakacji.

28
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dzień dziecka

w dniu 10 czerwca w kinie splendid palace w rydze
odbyła się prezentacja łotewskojęzycznego wydania
„Dzienniczka” świętej siostry faustyny Kowalskiej.

Próby tłumaczenia „dzienniczka” na język łotewski były
podejmowane od początku tego stulecia, lecz wydać książkę
udało się dopiero w tym roku. jest to ważne wydarzenie dla
katolików na Łotwie. 

imię świętej siostry faustyny kowalskiej jest znane niemal
na całym świecie. Była głosicielką kultu Miłosierdzia Bożego i
autorką słynnego „dzienniczka”, w którym opisywała swoje
przeżycia duchowe. 

Pierwsze wydanie pracy na język łotewski przełożył
proboszcz kościoła pw. serca jezusa w dyneburgu andris
Ševels. w 2000 r. podjęto pierwszą próbę tłumaczenia, lecz
tekst zaginął. kolejne tłumaczenie nie ukazało się, bo tekst
tłumaczono z języka rosyjskiego. ostatecznie wydawnictwo
„kala raksti” zaproponowało tłumaczenie księdzu Ševelsowi.
zajęło mu to pół roku. następnie specjalnie stworzona komisja
pracowała nad redakcją, więc jest to częściowo praca grupowa.

siostra faustyna w swoim „dzienniczku” opisała wizje
chrystusa, które otrzymywała, stany oschłości wewnętrznej,
widzenie piekła, czyśćca i nieba. zapiski prowadziła w wilnie i
krakowie w latach trzydziestych dwudziestego wieku na
polecenie Pana jezusa i ze względu na nakaz swych
spowiedników. należy zaznaczyć, iż „dzienniczek” jest
najczęściej tłumaczoną na świecie polską książką.

Łotewskie wydanie tekstów
św. Faustyny

Piosenki dla mamy
Dzień Matki polacy obchodzą dwa razy: 
zgodnie z tradycją łotewską w drugą niedzielę maja
oraz zgodnie z tradycją polską 26 maja. 
Co roku Centrum Kultury polskiej w Daugavpils
organizuje dla rodzicielek imprezy z okazji tego
wzruszającego święta. tym razem podarunkiem był
koncert przebojów polskich „Dla Ciebie, mamo...” 
w wykonaniu stanisława Jakowenki.

Piosenkarzowi towarzyszył zespół muzyków z centrum
kultury Łotewskiej pod batutą arnoldsa Grinbertsa. w
wykonaniu muzyków zabrzmiały przeboje polskie z różnych
lat m.in. „zabiorę cię dziś na bal”, „nad wszystko uśmiech
twój”, „Pamiętam ciebie z tamtych lat” czy „tylko ty”. Piosenki
krzysztofa krawczyka, zbigniewa wodeckiego lub seweryna
krajewskiego stworzyły atmosferę pełną czułości i radości. 

Polacy na Łotwie chętnie obchodzą dzień Matki.
obchodzono go nawet w okresie sowieckim, kiedy było to

zabronione. Pani wanda antonowa wspomina, iż święto było
bardzo skromne, a najważniejsze tego dnia były dobre słowa
i okazywana mamie miłość. rację ma Pani Żanna
stankiewicz mówiąc, iż powinno się obchodzić dzień Matki
w każdej rodzinie, bo bez matki nie ma życia. 

ważnym wskaźnikiem dla kraju jest zwiększająca się
liczba rodzin wielodzietnych na Łotwie. również lokalne
matki Polki coraz częściej decydują się na posiadanie trojga
dzieci. Pani swietłana Manohina, matka trojga dzieci wiąże
to ze zwiększającym się wsparciem państwa oraz urzędów
miejskich. wielodzietne rodziny mogą skorzystać z ulg w
dziedzinie edukacji, kultury, sportu, transportu oraz pomocy
socjalnej.

wiele dzieci w dniu Matki daruje mamom laurki lub
kwiaty, lecz najważniejszy jest uśmiech i miłość dzieci.
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Otwarcie polsko-łotewskiej izby
przemysłowo-handlowej
współpraca polski i łotwy nie odbywa 
się wyłącznie na płaszczyźnie kulturowej. 
Kwitnie współpraca gospodarcza, więc aby dodatkowo
usprawnić działania w tej dziedzinie powstała 
polsko-łotewska izba przemysłowo-handlowa.

izba zrzesza firmy, instytucje i osoby zainteresowane rozwojem
stosunków gospodarczych między Polską i Łotwą. otwarcie Polsko-
Łotewskiej izby Przemysłowo-handlowej objęły honorowym
patronatem ambasada rP w rydze i ambasada republiki Łotwy w
warszawie. jednym z członków-założycieli jest należąca do Grupy
orlen spółka orlen latvija. 

to największy sprzedawca paliw na Łotwie, dostarczający
produkty rafineryjne na rynek od niemal dwudziestu lat. spółka
wspiera orlen neptun i (centrum kompetencji morskiej energetyki
wiatrowej w ramach Grupy orlen) w przygotowaniach do nowych
inwestycji na terenie Łotwy w zakresie energetyki wiatrowej i
produkcji zielonego wodoru.

w uroczystości 20 czerwca udział wzięli ważni goście: minister
Gospodarki ilze indriksone, minister transportu tālis linkaits, szef
Gabinetu Prezydenta rP Paweł szrot, podsekretarz stanu w
Ministerstwie klimatu adam Guibourgé-czetwertyński, ambasador
rP Monika Michaliszyn, doradca Prezydenta lotwy ds. technologii
inteligentnych rolands lappuķe, członek zarządu Pkn orlen ds.
operacyjnych józef węgrecki, oraz dyrektor generalny, Prezes
zarządu orlen lietuva Michał rudnicki.

otwarciu izby towarzyszyła zorganizowana przez ambasadę rP
oraz orlen latvija konferencja na temat rozwoju morskiej energetyki
wiatrowej (offshore wind) na rynku łotewskim. wzięli w niej udział
przedstawiciele polskiej i łotewskiej administracji oraz
przedsiębiorcy z obu krajów.

jedno z trzech muzeów szczęścia na
naszym kontynencie znajduje się w
małej łotewskiej miejscowości indra
przy granicy z Białorusią. Powstało pięć
lat temu w budynku, który przed ii
wojną światową wybudowano jako
kościół protestancki. niestety z różnych
przyczyn był wykorzystywany do celu
pierwotnego tylko przez bardzo niedługi
okres. odbyło się tutaj zaledwie kilka
nabożeństw. 

dyrektorka Muzeum szczęścia ilona
kangizere opowiedziała, iż nazwę
„Muzeum szczęścia” wymyśliła
dyrektorka lokalnego ośrodka kultury. w
latach 2016-2017 napisano i
zrealizowano dwa projekty – na
remontu budynku oraz urządzenia
muzeum. Łączna kwota wyniosła około
100 tysięcy euro. Pieniądze pochodziły z
funduszy europejskich.

kiedyś w dzieciństwie czytałam o
tym, że miłość to chemia. i wpadłam na
pomysł, że szczęście to też chemia. to są
endorfiny i mechanizm „powstawania”
szczęścia został już dawno odkryty –
mówi ilona kangizere.

w muzeum jest kilka „ścieżek
szczęścia”, m.in. ścieżki szczęścia kobiet
lub mężczyzn, ścieżka światła czy
patriotyczna, które pomagają
zwiedzającym wygenerować poczucie
szczęścia. na zewnątrz jest także
przyrodnicza ścieżka szczęścia. okazuje
się, że zwykłe wbicie gwoździa,
usmażenie ziemniaka, stworzenie
perfum czy ulubiona muzyka, mogą
szybko i skutecznie poprawić nastrój.
nawet stłuczenie naczynia jest
powodem do wytworzenia się w
organizmie hormonów szczęścia.
Możemy wykorzystać różne sposoby, aby
zaktywizować endorfiny.

w ubiegłym roku, nie zważając na
pandemię do muzeum dotarło ponad 4
tysiące zwiedzających. Był tutaj również
prezydent Łotwy egils levits. Można
zwiedzić muzeum samodzielnie, lecz o
wiele ciekawiej jest udać się na
poszukiwanie szczęścia z
przewodnikiem w języku łotewskim,
rosyjskim lub angielskim.

Badania pokazują, że szczęśliwsze są
osoby z wykształceniem wyższym,
ludzie młodzi oraz mieszkańcy
państw o stabilnej sytuacji
politycznej. naukowcy twierdzą, iż
najwięcej hormonów szczęścia
znajduje się w mózgu oraz rdzeniu
kręgowym. hormony szczęścia
redukują poziom stresu, jednak
bardzo szybko się rozpadają.

Kto szuka szczęście, 
ten je znajdzie...

na Łotwie mieszkają bardzo twórcze osoby i powstaje tu wiele ciekawych inicjatyw. 
Grupa Polaków z dyneburga w deszczowy letni poranek udała się na obrzeża kraju 
do fascynującego miejsca o nazwie „Muzeum szczęścia”. 

Według rankingu 

najszczęśliwszych 

państw świata, Łotwa 

znalazła się w 2021 r. 

na 42 pozycji. 

Najszczęśliwszym krajem 

na świecie już po raz piąty 

z rzędu została Finlandia. 

Polska zajęła w zestawieniu 

48 miejsce. 
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