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Prezydent Łotwy egils levits wraz z prezydentami estonii,
litwy i ukrainy na zaproszenie prezydenta rP andrzeja dudy
świętował 230. rocznicę uchwalenia pierwszej w europie
konstytucji na zamku królewskim w warszawie. 

zastępca attaché obrony ppłk sławomir kłosowski
upamiętnił 31. rocznicę deklaracji niepodległości republiki
Łotewskiej, poprzez złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem
wolności w rydze 4 maja, a 2 maja na cmentarzu bratnim w
rydze upamiętnił 141. rocznicę urodzin wybitnego generała
Pēterisa radziņša. 
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ograniczenia panujące w związku z sytuacją epidemiologiczną już drugi rok 
z rzędu uniemożliwiły przeprowadzenie hucznych obchodów świat Majowych,
lecz nie zważając na to odbyło się kilka wspaniałych inicjatyw,
dopełnionych oficjalnymi uroczystościami.

ograniczenia panujące w związku z sytuacją
epidemiologiczną już drugi rok z rzędu uniemożliwiły
przeprowadzenie hucznych obchodów świat Majowych, lecz
nie zważając na to odbyło się kilka wspaniałych inicjatyw,
dopełnionych oficjalnymi uroczystościami.

Majówka w dyneburgu rozpoczęła się 2 maja od uroczystej
Mszy świętej w kościele pw. niepokalanego Poczęcia
najświętszej Marii Panny, gdzie ksiądz robert Maciejewski
modlił się za wszystkich Polaków i naszą ojczyznę Polskę.
lokalnej społeczności polskiej towarzyszyła konsul rP
Małgorzata hejduk-gromek, która odczytała list ambasadora
rP na Łotwie Moniki Michaliszyn skierowany do łotewskich
Polaków z okazji święta konstytucji 3 Maja.

następnego dnia po raz drugi w historii odbył się rajd
samochodowy – bezpieczny sposób uczczenia świąt Majowych
wynaleziony w ubiegłym roku przez dyneburskich Polaków na
czele z prezesem ryszardem stankiewiczem. należy zaznaczyć,
iż historia polskich przemarszów majowych sięga lat 30-tych
ubiegłego stulecia, a w latach 90-tych tradycja ta została
odrodzona. w tym roku do przemarszu-rajdu dołączyli także
przedstawiciele mniejszości litewskiej, bo konstytucja 3 Maja
była dokumentem ważnym dla obojga narodów – polskiego i
litewskiego. trasa rajdu rozpoczęła się w czerwonce, tuż za
jałówką (łot. eglaine). znajduje się tutaj cmentarz, gdzie są
pochowano 27 żołnierzy armii litewskiej poległych w bitwie z
bolszewikami w okresie od sierpnia 1919 r., do zimy 1920 r. ten

bratni cmentarz został wyświęcony w czerwcu 1931 r., a rok
później 2 października na cmentarzu odsłonięto betonowy
pomnik wykonany przez litewskiego rzeźbiarza stasisa
staniszauskasa. Pomnik o wysokości 6,5 metrów wieńczy figura
dziewicy symbolizująca litwę. dziewica opiera ręce na tarczy z
płaskorzeźbą herbu litwy, u stóp ma postać poległego
żołnierza. w centrum pomnika znajduje się wizerunek
ukrzyżowanego chrystusa i bardzo wzruszający napis:
„Podróżniku, powiedz litwie, że zginęliśmy w obronie ojczyzny”.
kwiaty i wieńce przy pomniku złożyli konsul rP Małgorzata
hejduk-gromek oraz prezes związku litwinów w dyneburgu
rimantas klepszys. 

Po uroczystym złożeniu wieńców rozpoczął się rajd
samochodowy. samochody uczestników rajdu udekorowane
były flagami polskimi, litewskimi oraz łotewskimi. kolumna
samochodów przejechała przez eglaine, następnie udała się
svente, gdzie zatoczyła koło przy urzędzie gminy i pałacyku
Platerów, a dalej ruszyła w kierunku dyneburga przez dźwinę.
wraz z ulicą warszawską rajdowcy pokonali 45 kilometrów. o
godzinie 13:00 pod krzyżem na słobódce uczestnicy rajdu
oddali hołd legionistom polskim poległym w walce o
niepodległość. zachowując bezpieczne odstępy, wieńce i kwiaty
złożyli: mer dyneburga igors Prelatovs, konsul ambasady rP w
rydze Małgorzata hejduk-gromek, prezes zPŁ ryszard
stankiewicz oraz rimantas klepszys – przewodniczący
miejscowych litwinów. 

obchody świąt Majowych
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Jubileusz księdza 
Walerego Olszewskiego

uroczysta Msza święta celebrowana przez jubilata
odbyła się o godzinie 12.00 i skupiła zaprzyjaźnionych
księży, oddanych wiernych i przedstawicieli władz
samorządowych oraz rozmaitych instytucji. 

ksiądz walery olszewski urodził się w daugavpils
11 czerwca 1961 r. w bardzo pobożnej rodzinie. już od
wczesnego dzieciństwa pamięta, że rodzice, babcia
chodzili do kościoła, a za ich przykładem również
dzieci. nawet w trudne czasy ateizmu rodzina nie
straciła wiary i nie poddała się zakazom uczęszczania
do kościoła. w młodości ksiądz pracował w fabryce i
służył do Mszy, za co chciano wyrzucić go z szeregów
młodzieżowej organizacji komunistycznej, lecz nad
tym nie ubolewał. Później poszedł do seminarium i 27
maja 1990 roku przyjął święcenia kapłańskie. ksiądz
walery był kapłanem w kościele w spruktach, naujene
oraz w józefowie. dzięki wysiłkom księdza dokonano
renowacji tego kościoła. Przez chwilę przebywał
nawet w dalekiej lipawie. służąc w daugavpilskim
kościele pod wezwaniem św. Piotra w okowach ksiądz
walery stał się prawdziwym ojcem dla powierzonych
mu parafian. jest także kapelanem więzienia
daugavgrīvas i pracuje z osobami poddawanymi
resocjalizacji. jest bardzo optymistycznie nastawiony i
uduchowiony. 

ksiądz walery mówi, że „powołanie, jak mówi
papież nasz franciszek, trzeba rozpoznać, żeby to
zrobić potrzebna boża pomoc i błogosławieństwo. tak
Pan bóg i Matka boska pokierowali mną, że
poszedłem do seminarium. jeżeli człowiek rozumie
swoje powołanie, to pan bóg kieruje i prowadzi, a
duch święty uczy”. według księdza służyć bogu i
ludziom to jest wielka radość i krzyż. nie łatwo służyć
innym, bo ludzie są różni, lecz uważa, że każdemu
trzeba pomóc. „chrystus swoim apostołom powiedział
idźcie i nauczajcie, papież franciszek także mówi
‘idźcie i dzielcie się bogiem’. zawsze są trudne czasy,
nauczać trzeba zawsze, nie zważając na warunki.
biskup, kiedy wyświęca kapłanów, posyła ich tam,
gdzie jest potrzeba. każdy kapłan powinien dawać
przykład dźwigania krzyża. ludzie zawsze widzą, czy
kapłan jest na swoim miejscu” dodaje duchowny.
oprócz modlitwy, posługi kapłańskiej i dokształcania
się, ksiądz walery pracuje także fizycznie m.in. w
ogrodzie przy kościele. uważa, że praca nie hańbi
księży, bo skoro Pan jezus pomagał swemu ojcu, to
również kapłani powinni pracować.

Punktem kulminacyjnym uroczystej Mszy świętej
były podziękowania i życzenia. naręcza kwiatów,
upominki oraz ciepłe słowa od zgromadzonych gości
dopełniły piękną okzję. 

ksiądz wikary kościoła 
pw. św. Piotra w okowach 
w daugavpils walery olszewski jest
dobrze znany wszystkim lokalnym
Polakom, ponieważ zawsze
towarzyszy polskiej społeczności we
wszystkich ważnych wydarzeniach.
duchowny 27 maja 2021 r. obchodził
trzydziestą pierwszą rocznicę
kapłaństwa, a 11 czerwca piękny
jubileusz sześćdziesięciolecia. 



obecnie dużą popularnością
cieszą się wszelkie formy
spędzania wolnego czasu 
związane z pozyskiwaniem
informacji i rozwiązywaniem
zagadek lub zadań. 
podążając za tym trendem 
29 maja 
centrum Kultury polskiej
zorganizowało 
dla mieszkańców Daugavpils
grę terenową „Wehikuł czasu:
stacja „polski Dyneburg”. 

aby wziąć udział w grze należało
zgłosić skład drużyny w ckP, a
następnie stawić się w podwórku,
gdzie znajdował się punkt odprawy,
gdzie organizatorzy przekazali
graczom wszystkie niezbędnych do
wykonania zadań atrybuty: karty z
zadaniami,  mazaki,  zapalniczki, znicze
oraz kwiaty.  

drużyny, które składały się z osób
dorosłych oraz dzieci, bardzo szybko
radziły sobie z ciekawymi zadaniami
dotyczącymi polskich wątków w
historii miasta. w każdym punkcie
uczestnicy zdobywali interesujące
informacje i napotykali niesamowite
postacie np. w twierdzy dyneburg
czekała na nich ludwika – siostra
hrabiego leona Platera oraz słynny
polski kompozytor Michał ogiński. w
Parku wolności znaleźli samotnego
ducha polskiego żołnierza, który poległ
w walce o wyzwolenie dyneburga na
początku XX wieku. do zadań drużyn
należało także odnalezienie miejsca,
gdzie 101 lat temu zostało zrobione
stare zdjęcie, robienie zdjęć na tle
tablic pamiątkowych, odnalezienie
budynku byłego konsulatu
rzeczypospolitej Polskiej. 

najszybciej poradziły sobie
drużyny „Pszczółki” (rodzina
Ławrynowiczów), „Patrycja & co”
(rodzina alchimowiczów) oraz „joda”
(rodzina fjodorowów). każda z drużyn,
które wzięły udział w edukacyjnej grze
terenowej łączącej w sobie elementy
zabawy i nauki, otrzymała od
organizatorów koszyczki ze
smakołykami oraz dyplomy i
podziękowania. 

Wiosna wkracza 
do CKP
Tradycyjny wiosenny konkurs recytatorski centrum Kultury polskiej w związku z obostrzeniami odbył 
się zdalnie. W tegorocznej edycji pt. „Kolory wiosny” wzięło udział 36 recytatorów, którzy nadesłali 
do cKp wideo swych wiosennych wierszy do 30 kwietnia. jurorzy oceniali uczestników w trzech
kategoriach wiekowych: dzieci w wieku od 4 do 7 lat, uczniowie klas 1–2 oraz uczniowie klas.

nagrody i dyplomy w kategorii uczniów klas 1–2 otrzymały Melisa Ławrynowicz, 
sofija nazarowa i Milana boiko, 
a w kategorii uczniów klas 3–4 – sofia belska, Patrycja alchimowicz oraz karyna upeniece. 

członków jury bardzo wzruszyła najmłodsza grupa wiekowa, więc postanowiono
przyznać wszystkim uczestnikom kategorii nominację  „Mały wielki recytator”. 

dyplomy otrzymali: tomasz zaczyniajev, amanda Łapińska, artjom sigajev, 
timur sigajev, Pauline stankiewicz, alisa Vasilonok, ernest Łapiński, evita czekałova, ignat
Żuravlov, laura siniavska, rihard udris, Vasilisa krasovska i evija razgulajeva.

KonKurs oDbyŁ się prZy WspArciu FunDAcji 
„pomoc polAKom nA WschoDZie” orAZ AmbAsADy rp W ryDZe.
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gra terenowa 
w dyneburgu
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30 lat „kukuŁeczki”

10

w uroczystość najświętszego serca
Pana jezusa, 11 czerwca w kościele pw.
niepokalanego Poczęcia najświętszej Marii
Panny w daugavpils lokalni Polacy
zgromadzili się na Mszy świętej z okazji
trzydziestolecia zespołu tańca ludowego
„kukułeczka”.

w intencji uczestników zespołu i
kierowniczki Żanny stankiewicz modlił się
ksiądz robert Maciejewski, a towarzyszyli
mu nie tylko tancerze, lecz także ich
rodziny i sympatycy. „kukułeczki” (jak
przyjęto nazywać uczestników zespołu) w
pięknych ludowych strojach polskich oraz
łotewskich wzięły udział w liturgii słowa,
czytając i śpiewając ku chwale boga.
ksiądz robert w homilii zaznaczył, że Msza
święta w intencji zespołu akurat w tym
dniu ma bardzo symboliczne znaczenie,
ponieważ uczestnicy oddają zespołowi swe
serca, a zespół jest sercem polskości.

w podziękowaniu za 30 lat
istnienia „kukułeczki”

„świat potrzebuje dzisiaj dobrych serc, ale nasze serca
możemy otworzyć tylko my sami. jezus puka do naszych
serc i to od nas zależy, czy otworzymy” tymi słowy ksiądz
zachęcił wiernych do otwartości na świat i boga.
Podniosły nastrój podkreśliło uroczyste wniesienie darów
przez wystrojonych członków zespołu oraz piękna
modlitwa wiernych.

wspaniałą niespodzianką dla wszystkich była
obecność na Mszy świętej pani ambasador rP na Łotwie
Moniki Michaliszyn, która specjalnie na tę okazję
przyjechała ze stolicy. w krótkim przemówieniu
podkreśliła, że zespół tańca ludowego „kukułeczka” jest
chlubą i dumą wszystkich Polaków na Łotwie. skierowała
do tancerzy i pani Żanny wiele ciepłych słów, wyrażając
wielkie uznanie. „nie wyobrażam wydarzenia, które ma
związek z polskością na Łotwie na wysokim poziomie bez

udziału ‘kukułeczek’. są zawsze tam, gdzie dzieje się coś
ważnego. ‘kukułeczki’ są wielowymiarowe, potrafią
zatańczyć, zaśpiewać, zrobić przedstawienie np.
przepiękne ‘zapusty’. w ubiegłym roku uczestniczyły w
narodowym czytaniu, kiedy naszym gościem był
marszałek karczewski. niezależnie od tego, jakie zadanie
mają przed sobą, to właściwie doprowadzają wszystko do
końca na bardzo wysokim poziomie. tak, że serce rośnie.
ten motyw serca bardzo dobrze pasuje do ‘kukułeczek’,
bo serce rośnie, kiedy się patrzy na tę wspaniałą bijącą od
nich fascynację polską kulturą i chęć kultywowania
polskich tradycji. Podobnie jak pani Żanna stankiewicz
oddają całe swoje serce. te trzydzieści lat to bardzo
symboliczne, ponieważ ten okres wolności i polskość na
Łotwie pisana jest także przez ‘kukułeczki’” podsumowała
pani ambasador. 

w uroczystość najświętszego serca Pana jezusa, 11 czerwca w kościele 
pw. niepokalanego Poczęcia najświętszej Marii Panny w daugavpils lokalni
Polacy zgromadzili się na Mszy świętej z okazji trzydziestolecia 
zespołu tańca ludowego „kukułeczka”.



1312

w 1991 roku w daugavpils rozpoczęła swoją działalność Polska szkoła. kilku nauczycieli 
z kraju m. in. włądysława ciesielska, helena węcek, anna czubajewska, uczyły dzieci
języka polskiego i kultury polskiej. Pani Żanna stankiewicz, jako matka i choreograf
zaproponowała pomoc przy tworzeniu programu artystycznego w klasie, gdzie uczyła się
jej córka ewelina. był to 1991 rok. dzisiaj zespół tańca ludowego „kukułeczka” 
ma na swoim koncie mnóstwo koncertów. w swoim repertuarze ma tańce różnych
regionów Polski oraz tańce Łotewskie. w ciągu swojego istnienia występował nie tylko 
na Łotwiei w Polsce, lecz również w szwecji, w estonii, na litwie i na białorusi.

założycielką, kierowniczką artystyczną i
choreografką zespołu nadal jest niestrudzona
pani Żanna, która jest także kierownikiem
centrum kultury Polskiej w daugavpils.
wspomina, że pierwsze pięć lat od momentu
powstania zespołu toczyły się bardzo powoli,
drugie dziesięć szybciej, aż nagle okazało się, że
trzeba „robić rachunek” z trzydziestu lat
działalności. na samym początku nawet się jej
nie marzyło, że zwykłe niepozorne szkolne kółko
taneczne, przekształci się w porządny zespół
taneczny, który będzie reprezentował szkołę,
miejskie środowisko polskie, miasto, a nawet
całe Państwo. 

Początki były trudne. wszystko zaczynało się
od zera – zero wiedzy, brak tancerzy, brak strojów,
kapeli... nie było, skąd brać przykład, nie było,
kogo naśladować. śp. gertruda grawe, dyrektorka
szkoły Polskiej w daugavpils, w 1991 r.
skierowała Żannę do
studium
folklorystycznego przy
uMcs w lublinie. właśnie
tam poznała wspaniałych
ludzi, znalazła odpowiedzi
na swoje pytania, nabyła
pewności, by kontynuować
pracę w dziedzinie kultury
polskiej. 

tak niezauważalnie
mijały lata. Pierwszy dyplom
zespół zdobył 22 listopada
1991 r., a w ciągu
trzydziestu lat dyplomów

„Kukułeczka” – 30 lat
polskości w tańcu
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jest dziesiątki. najważniejszą nagrodą, którą
odznaczono „kukułeczkę” jest statuetka
fryderyka chopina – nagroda tVP Polonia „za
sławienie Polski i Polskości”, którą zespół
otrzymał w 2006 r. 

ani Żanna, ani jej tancerze praktycznie
nie mieli wolnych dni, a każde lato spędzali na
wyjazdach. wówczas na Łotwie i w Polsce
odbywały się przeróżne festiwale, na które
często zapraszano zespoły polonijne m.in.
„kukułeczkę”. co roku poszerzał się repertuar,
więc zespół mógł tańczyć ponad godzinne
koncerty. najczęściej zespół uczestniczył w
festiwalach w Polsce na przykład w festiwalach
kultury kresowej w Mrągowie, festiwalach
zespołów Polonijnych krajów nadbałtyckich
„bursztynowa kolia bałtyku” w elbłągu,
Międzynarodowym festiwalu folkloru na
kaszubach, w Międzynarodowych festiwalach
dziecięcych zespołów folklorystycznych
Mniejszości narodowych w węgorzewie i
Pieńsku, Polonijnych festiwalach dziecięcych
zespołów folklorystycznych w iwoniczu – zdroju,
światowym festiwalu Polonijnych zespołów
folklorystycznych w rzeszowie. 

w swoim repertuarze „kukułeczka” ma tańce
warmińskie, wielkopolskie, kurpiowskie,
sieradzkie, opoczyńskie, śląskie, lubelskie,
przeworskie oraz górali żywieckich. zespół tańczy
również tańce łotewskie, bierze udział w
corocznych przeglądach zespołów dziecięcych i
młodzieżowych na Łotwie oraz w festiwalach, a
nawet święcie Pieśni i tańca.

Żanna mówi, że bardzo przeżywała odejście
pierwszej grupy tancerzy „kukułeczki”, kiedy
ukończyli klasę 12. wydawało się jej, że po nich
już nikt nie zatańczy lepiej. lecz czas leci,
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obecnie gimnazjum ukończyło już kilka
następnych pokoleń „kukułeczek”, a Żanna mówi,
że za każdym razem myśli to samo – „po nich już
nikt nie zatańczy lepiej”. 

z czasem zespół stał się wizytówką nie tylko
daugavpilskiej szkoły Polskiej, lecz również
wizytówką Polaków miasta. bez „kukułeczki” nie
odbywa się żadne przedsięwzięcie kulturalne w
Polskim gimnazjum im. józefa Piłsudskiego, w
centrum kultury Polskiej, lub uroczystość
związku Polaków. 

zespół tańca ludowego „kukułeczka” promuje
folklor polski na terenie Łotwy i tańce łotewskie
w Polsce, tworzy programy patriotyczne
dedykowane niepodległości Polski i Łotwy i
upiększa wizyty dostojnych gości, pilotuje grupy
zagraniczne podczas festiwali i uczestniczy we
Mszach świętych, co roku odwiedza dom
dziecka i uświetnia występami uroczystości
miejskie. „kukułeczki” dumnie maszerują 3 maja
ulicą warszawską i marzną w listopadzie przy
krzyżu na słobódce, śpiewając hymn Polski w
trakcie akcji “niepodległa do hymnu”. 

nie możemy zapomnieć również o
wspaniałych muzykach, którzy towarzyszą lub
towarzyszyli zespołowi, tworząc jego
niepowtarzalny charakter: akordeonista girsz
kagan, skrzypek nikołaj slusar, skrzypaczka
diana strautmane, kontrabasista wiktor
stankiewicz, altowiolistka ewelina stankiewicz,
klarnecista waldemar skutans.

Żanna nigdy nie liczyła ile dzieci ‘przewinęło
się’ przez „kukułeczkę”. Mówi, że „w młodszych
klasach wiele dzieci próbuje swoje siły w
zespole. niektórzy odchodzą na wstępie,
niektórzy dostają dłużej, lecz tylko osoby, które
rozumieją, że zespół to nie tylko taniec, zostają
do końca, przez wszystkie dwanaście lat. to
wyjątkowe osobowości, osoby, które nie wstydzą
się być Polakami, być patriotami. to dążenie
dojść do końca zostaje z nimi w każdej sferze
życia. o te swoje „kukułeczki” nie martwię się, bo
dobrze wiem, że będą pomagać sobie nawzajem,
że nie zboczą z drogi, że każdy z nich dojdzie do
celu”.  

za rok ‘wyfrunie z gniazdka’ kolejne pokolenie
„kukułeczek”. Żanna już teraz strasznie przeżywa
tę stratę, ale pociesza się słowami św. jana
Pawła ii, które na kartce ofiarował jej w trakcie
ciężkiej choroby syn witek: „jeszcze będzie
pięknie, mimo wszystko. tylko załóż wygodne
buty, bo masz do przejścia całe życie.”  

ale nie ma czegoś takiego jak była
„kukułeczka”. większość absolwentów zespołu
bierze udział w polskich imprezach, koncertach,
festiwalach. to osoby, które nigdy nie odmówią
pomocy, osoby, na których można polegać.
obecnie w trzech grupach wiekowych kukułeczki
tańczy 48 osób. sami tancerze mówią, że
„kukułeczka” jest rodziną, a Żannę czule i
troskliwie nazywają ‘mamcią’. Młodzież nie tylko
tańczy razem, lecz wspólnie spędza czas wolny. 

Dorobek Zespołu Tańca Ludowego „Kukułeczka” 
oraz wkład Żanny Stankiewicz i jej tancerzy w

utrzymywanie polskości na Łotwie trudno przecenić. 
„Sto lat” kochana „Kukułeczko”!
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ostatni tekst Zbigniewa mieszkowskiego 
o icie Kozakiewicz, zamieszczony 
w przeglądzie bałtyckim 
w październiku 2020 roku.

ita nie grzeszyła zbytnią pięknością, 
ale była bardzo zgrabna. 
nazwałbym ją „wesołą dziewuszką”,
niezmiernie oczytaną i dowcipną.
Poznaliśmy się w końcu 
lat osiemdziesiątych XX wieku. 
u niej w mieszkaniu znajdowałem zawsze
najnowsze i najciekawsze płyty. 
skąd ona je dostawała, 
nie wiem. Pewna kompania ludzi, 
z którą byłem związany, przychodziła 
do niej na potańcówki. ona miała dużo
przyjaciółek i tak zaczęła się nasza
znajomość. jakie relacje nas łączyły?
Przyjaźniliśmy się, to nie było nic
nadzwyczajnego. jednak w 1989 roku
przyszło mi stanąć na czele ryskiego
oddziału związku Polaków na Łotwie. 
ita kozakiewicz była szefową jego
ogólnorepublikańskiej organizacji. 
i pozostałaby nią dalej, gdyby nie tragiczny
wypadek trzydzieści lat temu, 28
października, w słonecznej italii. 

Ita Kozakiewicz,

czyli ideały z 1990 roku 
gdzieś się zawieruszyły

Zbigniew Mieszkowski
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DemosTenes Z rygi
ita kozakiewicz urodziła się w 1955 roku w mieszanej,

polsko-łotewskiej rodzinie. Poliglotka, absolwentka
francuskiego liceum w rydze i romanistka po
skończonych studiach na uniwersytecie Łotewskim.
Pracowała jako korektorka w ryskim wydawnictwie
„liesma” oraz dziennikarka w piśmie „twórczość ludowa”,
a także jako tłumaczka z języka polskiego i francuskiego.
Pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. zaangażowała się
w działalność w klubie Przyjaciół Polski „Polonez” w
rydze. 6 listopada 1988 r., na bazie pierestrojki i
łotewskiego odrodzenia narodowego zwanego „atmodą”,
powstało w rydze towarzystwo kultury Polskiej, którego
została przewodniczącą. szybko przyszły zmiany i 30
listopada 1989 r. powstaje oficjalnie związek Polaków na
Łotwie. organizacja, którą w 1940 r. zlikwidowali sowieci.
na czele związku staje ita kozakiewicz. w międzyczasie
angażuje się w Łotewski front narodowy, który można
nazwać łotewską „solidarnością”. 

cZym byŁ Ten FronT?
Powstał na samym początku „rewolucji łotewskiej”,

która odbywała się na Łotwie tak samo jak w wielu
innych republikach sowieckich, choćby na sąsiedniej
litwie. była to organizacja społeczna, ale parała się
również polityką. występowała z takich pozycji, że
związek sowiecki niczego dobrego krajowi nie przyniósł
poza masową imigracją rosyjskojęzycznej ludności.
owszem, rozwinął przemysł czy gospodarkę rolną, ale
zrobił spustoszenie w kulturze i mentalności
społeczeństwa. Przeciwko Łotewskiemu frontowi
narodowemu występowała organizacja „interfront”,
opowiadająca się za prawami „najeźdźcy”. ita czuła, że to
jest jej moment. wiedziała, że nie może przepuścić takiej
okazji. wstąpiła do frontu narodowego, dostała się
nawet do jego zarządu. Przydała się, bo była świetnym
mówcą, co mnie zadziwia po dziś. tę „świetną mowę”
można było zresztą usłyszeć w trzech językach: polskim,
łotewskim i rosyjskim. ludzie patrzyli na nią oczarowani
jak demostenesa, greckiego mówcę i polityka. 

ZAchWyTy 
nAD ŁoTeWsKą polKą

stosunek większości Łotyszy wobec ity był
nacechowany zachwytem. bardzo mocno ją lubiano.
„gdyby tylko potrafić tak jak ona”, marzył niejeden
członek frontu narodowego. trzeba powiedzieć, że po
powstaniu frontu pojawiła się na Łotwie cała masa
organizacji narodowo-kulturalnych, było ich nawet
paręnaście: ukraińska, białoruska, ormiańska, żydowska
etc. Powstał także wspomniany związek Polaków na
Łotwie, w skład którego weszło wielu tych, którzy bywali
na potańcówkach u ity. 

jaką ita była osobą? z perspektywy lat dobrze widać,
że miała talent i trafiła na „dobry moment”. ludzie byli w
niej zakochani. nazywali łotewską joanną d'arc. była
przywódcą demokratycznym, broń boże autorytarnym czy
władczym. nie przemawiała do nas rozkazami.
tłumaczyła długo i cierpliwie swoje stanowisko. to co
mogę jej zarzucić, choć to łatwe z pozycji czasu, to fakt,
że była nastawiona na „wieczną zgodę”. jest taki bohater
rosyjskich filmów animowanych, kot leopold. budiem żyć
drużno... ita chciała przyjaźni. widząc złe rzeczy w
związku Polaków na Łotwie, starała się to wszystko
wygasić, nie karać, nie wytykać palcami. była osobą
łatwowierną, śmiem to powiedzieć. uwierzyła w ideę
demokratycznej, praworządnej Łotwy. w sumie okazało
się, że ktoś myślał jednakl inaczej i wszystkie te ideały
zepchnięto na margines. 

ita była zachwycona polskim ruchem związkowym,
który pojawił się w 1980 roku, a więc „solidarnością”. były
to również czasy pontyfikatu polskiego papieża jana

Pawła ii. ita bardzo szanowała karola wojtyłę, podczas
wyjazdu działaczy polonijnych z europy wschodniej do
watykanu, na czele którego stał ówczesny marszałek
senatu andrzej stelmachowski, miała w planie spotkanie
z papieżem. niestety dzień wcześniej zginęła w falach
Morza tyrreńskiego. 

WAlKi iTy
co udało jej się wywalczyć, poza przywództwem nad

związkiem Polaków? odpowiem w ten sposób: wszystko,
co się rozpoczynało dobrego na Łotwie, rozpoczynało się
od ity. audycja radiowa „nasz głos”, która istnieje do dziś
w czwartym kanale łotewskiego radia, prowadzona przez
irēnę lieģeniece, zaczyna się po dziś dzień od melodii
roty i słów ity: „słuchacie Państwo audycji nasz głos”. to
ona poszła do radia i zainicjowała ten program. skromny
udział w jego powstaniu miałem także ja. z inicjatywy ity
jak grzyby po deszczu powstały polskie szkoły. co
najmniej w dziesięciu miastach Łotwy, jeśli weźmiemy
pod uwagę także szkółki niedzielne. do dziś polskie
szkoły państwowe istnieją w rydze, dyneburgu, rzeżycy
czy krasławiu. jak wygląda sprawa z tymi szkołami dziś,
to powód do smutnej refleksji, ale o tym potem. do
osiągnięć ity dochodzi głosowanie na rzecz
niepodległości Łotwy w radzie najwyższej w dniu 4 maja
1990 roku, gdy ita podniosła rękę jako przedstawicielka
zarazem polskiej społeczności, jak i frontu narodowego
Łotwy. 

iDeAŁy posZŁy W KąT.
czy wszystko w jej krótkim, przebojowym życiu było

sukcesem? niestety wiele ze spraw, o które walczyła ita,
które nieustannie popychała i nawet w pewnym
momencie zrealizowała, upadło. w 1990 roku Łotysze
obiecywali nam narodowo-kulturalną autonomię, której
głównym elementem miały być szkoły polskie. następne
pokolenie Polaków nad dźwiną miało mówić po polsku,
tak jak sobie wymarzyła ita i jej zwolennicy. jednak nie
minęło dziesięć lat i państwo łotewskie swoje stanowisko
wobec mniejszości zmieniło. język łotewski stał się
podstawowym językiem nauczania w szkołach polskich,
ukraińskich czy rosyjskich. to jest jeden z przykładów,
który ilustruje, jak piękne hasła z końca lat
osiemdziesiątych rozminęły się z rzeczywistością. sądzę,
że dziś to zmartwiłoby itę. nie zapomnijmy, że istniały już
wtedy władze polskie, kraju, który w 1999 roku wstąpił do
nato, kraju, który miał za sobą tysiącletnią historię.
gdyby Polska postawiła na swoim, a przecież wiedziała,
co się dzieje na Łotwie, sądzę, że sytuacja z polskim
szkolnictwem nie byłaby dziś tak tragiczna. niestety
wśród Polaków łotewskich znalazło się sporo osób, które
własne dobro wynosiło ponad dobro społeczne. zdradzili
idee, które reprezentowała i o które walczyła ita. 

gDyby nie ZginęŁA
ita interesowała się nie tylko tym, co się dzieje w

Polsce po 1989 roku, ale także była blisko związana z
działaczami polskimi w innych republikach związku
sowieckiego, w tym na litwie i na ukrainie. oni
współdziałali wtedy znacznie szerzej niż obecnie.
Panowało zaciekawienie, jak mieszka się w innych
krajach. 

opowiem jeszcze o śmierci ity. jako osoba numer dwa
w związku Polaków na Łotwie, gdy dotarła do nas ta
tragiczna wiadomość, miałem obowiązek wyjaśnić, co się

Walne zgromadzenie Związku Polaków na Łotwie. 
Pierwsza od lewej to Ita Kozakiewicz. 14 stycznia 1990 r. 
Zdj. Gunārs Janaitis.

W 1990 roku Ita Kozakiewicz i Borys Jelcyn już wiedzieli, 
że nastąpi rozwał ZSRR oraz niepodległość Łotwy.
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stało. czy utopiła się sama, czy jej ktoś pomógł, bo takie
były także podejrzenia. rozmawiałem po kolei z każdym
ze wspomnianych działaczy, konfrontowałem ich wersje.
doszedłem do wniosku, że był to nieszczęśliwy wypadek.
wbrew temu co głosiła plotka czy spiskowe teorie, nikt
„nie pomógł”. choć wrogów miała ita bardzo wielu. 

gdy do działaczy związku Polaków dotarła wiadomość
o śmierci, braliśmy udział w ceremoniałach pochówku na
cmentarzu św. Michała w rydze. ustawiliśmy wartę
honorową. nie pamiętam natomiast czy to my nieśliśmy
trumnę czy ona jechała na katafalku. czas zaciera w
pamięci obrazy. Przecież minęło trzydzieści lat. Mogę
tylko powiedzieć, że to nie był pogrzeb, ale demonstracja

ogromnej liczby ludzi: Polaków, Łotyszy czy
przedstawicieli innych narodów. oni rzucali kwiaty na
trumnę. 

co byŁo poTem?
zapomnienie. o icie zapomniano. i tak jest już

trzydzieści lat. jest szkoła imienia ity w rydze. stoi
pomnik na cmentarzu św. Michała. rzeźbiarz wyrzeźbił w
granicie dwumetrową postać ity, bardzo podobną do
pierwowzoru. twarz i ręka, z brązu lub miedzi. ile razy to
wszystko kradziono... związek Polaków za każdym razem
zamawiał nowe elementy do nagrobku. 

o icie nie pamiętają. Łotysze i Polacy. Może obawiają
się, że odezwie się w nich sumienie. Przepaść między tym,
co się działo, gdy żyła, a tym, co się dzieje teraz, jest
przerażająca. ludzie zapominają, o co walczyli wcześniej. 

byŁAby niesZcZęśliWym
cZŁoWieKiem

jak się czułem jesienią 1990 roku, gdy odeszła ita?
tego nie da się opisać, ale przecież trzeba było iść dalej.
na własne usprawiedliwienie powiem, że ita także nie
zachowała się „w porządku” wobec mnie. istnieje taka
zabawa „potrzymaj dziecko”. Piszę oczywiście w
przenośni. tym „dzieckiem”, którego ani nie można
wyrzucić, ani zapomnieć o jego nakarmieniu, był dla mnie

związek Polaków na Łotwie. jakoś ciągnąłem ten wózek,
ale później cała nasza praca poszła na marne. 

gdyby ita nie zginęła tragicznie, chyba byłoby nieco
lepiej. niestety wśród Polaków łotewskich nie udało się
znaleźć osób, które godnie zastąpiłyby itę. ludzi
wystarczająco obdarzonych inteligencją, temperamentem
i patriotyzmem, którzy przejęliby od niej pochodnię. no
cóż, trudno. jest kilka przyczyn, dla których związek
Polaków na Łotwie wcześniej czy później upadnie. on
przecież istnieje tylko nominalnie. Pierwszą przyczyną
jest stosunek władz łotewskich do mniejszości
narodowych, drugą stosunek warszawy do tego, co ma tu
miejsce, a trzecią są obywatele łotewscy polskiego
pochodzenia, którzy oddali się na służbę państwu
łotewskiemu, ale nic nie udało im się wywalczyć dla
własnej społeczności. Przynajmniej nic o tym nie
wiadomo. 

jaki byłby związek, gdyby żyła ita? o związku mówić
trudno, ale sama ita byłaby nieszczęśliwym człowiekiem.
trzeba się zapytać, jaki jest stosunek obecnej władzy
łotewskiej do tych, którzy trzymają się alternatywnych
poglądów. taki człowiek albo byłby przez system złamany,
albo stałby się trybikiem w maszynie. istnieje takie
brzydkie słowo, którym nazywamy ludzi, którzy sprzedali
się, stracili sumienie, których kupiono „za kanapki”. nie
będę wymawiał tego słowa, ale może i lepiej, że bóg
zaoszczędził icie przeżywania tego?

ona by na tym straciła zdrowie. co mogę powiedzieć.
1990 rok to był czas, który przypominam sobie z
nostalgią. czas walki o Łotwę, a zarazem o przyszłość
Polaków znad dźwiny. kiedy ludzie wierzyli w to, co robią
i robili to, nie wiedząc, co przyniesie przyszłość. dziś
minęło trzydzieści lat, zarówno Polska, jak i Łotwa się
zmieniła. 

cZy DZiś KToś Wspomni iTę?
zbigniew Mieszkowski – urodził się w 1949 roku w

rydze, jego matką była działaczka polska regina
Mieszkowska, której rodzice pochodzili z wileńszczyzny.
autor tekstu ukończył studia na uniwersytecie
Łotewskim, uzyskał doktorat z dziedziny biologii. był
autorem książek z dziedziny botaniki. w 1988 r.
zaangażował się w działalność polonijną, został
członkiem grupy inicjatywnej towarzystwa społeczno-
kulturalnego Polaków na Łotwie, które później
przekształciło się w związek Polaków na Łotwie (zPŁ). w
1989 r. zbigniew Mieszkowski objął funkcję prezesa
ryskiego oddziału zPŁ, później był także przez pewien
czas wiceprzewodniczącym ogólnorepublikańskiego zPŁ.
zachowuje krytycyzm wobec kierunku, w którym od lat
podąża mniejszość polska w państwie łotewskim. 

Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 3 maja 2021 r. odszedł w
wieku lat 72  śp. Zbigniew mieszkowski dr biologii, nauczyciel,
aktywny działacz polskiej społeczności na Łotwie.

zbigniew Mieszkowski urodził się w 1949 r. w rydze, ukończył studia na
uniwersytecie Łotewskim. był autorem szeregu książek z dziedziny botaniki, w tym
podręcznika „botānika” do nauczania dwujęzycznego, który został wydany w
języku łotewskim i polskim.

w 1988 r. zaangażował się w działalność polskiej mniejszości. został członkiem
grupy inicjatywnej towarzystwa społeczno-kulturalnego Polaków na Łotwie i był
jednym z autorów statutu stowarzyszenia. towarzystwo przekształciło się
następnie w związek Polaków na Łotwie (zPŁ). w 1989 r. zbigniew Mieszkowski
objął funkcję prezesa ryskiego oddziału zPŁ, po czym przez pewien czas pełnił
również funkcję wiceprezesa zPŁ. był również jednym z inicjatorów i twórców
polskiej audycji radiowej „nasz głos”. aktywnie uczestniczył w procesie odradzania
polskiego szkolnictwa na Łotwie. w późniejszym okresie wykładał biologię w
Polskiej szkole eksperymentalnej oraz w jednej z łotewskich szkół w rydze.

Wspomnienie 
Ity Kozakiewicz
na łamach 
pisma 
„Znad Wilii” 
(11-24.11.1990)

Nad Morzem Tyrreńskim, po utonięciu Ity. 
Zdj. Zbigniew Mieszkowski.

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola



święto św. Donata to drugie co do popularności święto katolickie w Łatgalii 
po uroczystościach Wniebowzięcia nmp, które co roku odbywają się w sierpniu w Agłonie. 
W dniach 1–4 lipca w kościele pw. św. ludwika w Krasławiu, gdzie spoczywają 
relikwie św. Donata odbyły się tradycyjne uroczystości, a ich kulminacją była msza św. 
celebrowana przez biskupa Diecezji rezeknieńsko-Agłońskiej jānisa bulisa. 

w niedzielę, 4 lipca, przybyło do kościoła pw. św. ludwika
kilkaset wiernych, aby wziąć udział w nabożeństwie, wraz z
biskupem bulisem, proboszczem edwardem woronieckim oraz
innymi licznie przybyłymi księżmi. swoją obecnością
uroczystość zaszczycili Pani ambasador rP na Łotwie Monika
Michaliszyn, ambasador rŁ na białorusi einārs seimanis z
małżonką, dyplomata, pracownik Msz Łotwy alberts sarkanis,
przedstawiciele samorządu, żołnierze z Pkw, a także prezes zPŁ
ryszard stankiewicz oraz prezes krasławskiego oddziału zPŁ
józef dobkiewicz.

w homilii, którą biskup bulis wygłosił w trzech językach,
duchowny podkreślił, że Pan bóg po raz kolejny nie patrząc na
sytuację pozwolił obchodzić święto św. donata. „dzisiaj bardzo
aktualne jest naśladowanie postawy świętego donata, który
nie wstydził się swojej wiary i za nią skonał śmiercią
męczennika. każdy wierny jest powołany do tego, by dawać
świadectwo swojej wiary i stawać w obronie wartości
chrześcijańskich. Powinniśmy zawsze kierować się wiarą,

nadzieją i miłością oraz nawiązywać fizyczny kontakt z bogiem
poprzez eucharystię” – podsumował biskup.

w czasie nabożeństwa ponad dwudziestu młodych parafian
przyjęło sakrament bierzmowania, a uwieńczeniem Mszy
świętej była uroczysta procesją wokół kościoła i modlitwa w
kaplicy św. donata.

Pani ambasador rP na Łotwie Monika Michaliszyn była
bardzo wzruszona, że jednym z języków uroczystości był język
polski. zaznaczyła wagę jednoczącej nas religii katolickiej.

Przybyli na uroczystość przedstawiciele Polskiego
kontyngentu wojskowego stacjonującego w Ādaži na czele z
dowódcą majorem tomaszem dadurą podkreślili, że odpust był
dla nich bardzo ciekawym doświadczeniem i byli mile
zaskoczeni, że na Łotwie odbywa się wiele polskich wydarzeń. 

uroczystości były okazją do spotkania się ze znajomymi
oraz krewnymi. już od ponad dwóch stuleci święty donat
skupia wielu wiernych, a w większości rodzin uczestniczenie w
tych obchodach jest tradycją rodzinną.
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Św. Donat skupia wiernych

24 25



26 27

Zakończenie roku w polskich placówkach
edukacyjnych na Łotwie w tym roku odbył się
w bardzo niezwykłych warunkach. Absolwenci
klas dziewiątych oraz klas maturalnych
żegnali się ze swymi szkołami na imprezach
plenerowych.

w Państwowym gimnazjum Polskim im.
józefa Piłsudskiego w daugavpils 11 czerwca
odbyło się pożegnanie absolwentów klasy
dziewiątej, a 12 czerwca – bal maturalny klasy
dwunastej. improwizowane uroczystości
zorganizowano przed budynkiem gimnazjum
przy ulicy Marijas 1. absolwenci otrzymali
świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy za
uczestnictwo w olimpiadach i konkursach na
szczeblu państwowych i lokalnym,
podziękowana od władz miejskich i szkoły.
nie zabrakło kwiatów i prezentów od
najbliższych. Podziękowania otrzymali
również rodzice, którzy wspólnie z
nauczycielami uczestniczyli w procesie
kształcenia oraz wychowywania dzieci. wiele
ciepłych słów absolwenci usłyszeli od
dyrektorki oraz nauczycieli, rodzice natomiast
dziękowali szkole i pedagogom za ich wkład
w rozwój dzieci. rodzice podkreślili, że dzieci
mają niesamowitą możliwość uczyć się w
języku polskim, języku przodków, za którą
rodzice są bardzo wdzięczni szkole oraz
osobom, które się do tego przyczyniły i nadal
nad tym pracują.
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Pogoda nie dopisywała rajdowcom –
towarzyszył im nieprzyjemny letni
deszcz, który jednak nie był przeszkodą
by odbyć wymarzoną podróż. rano 27
czerwca motocykliści na czele z
komandorem rajdu rafałem lusiną
zajechali do gimnazjum Polskiego im.
józefa Piłsudskiego w dyneburgu, gdzie
spotkali się z dyrektorką haliną smulko
i młodzieżą szkolną. rajdowcy złożyli
kwiaty i zaśpiewaliśmy hymn Polski pod
pomnikiem kapitana władysława
raginisa, bohatera z pod wizny
urodzonego w duneburgu właśnie 27
czerwca 1908 r. Mała uroczystość przy
asyście sztandaru stowarzyszenia
rajdowców była nad wyraz wzruszająca i
podniosła. 

stowarzyszenie Pomocy Polakom za
granicą „wschód-zachód” zostało
założone 2009 r. oprócz rajdów, które
odbywają się średnio dwa razy do roku,
członkowie stowarzyszenia pomagają
rodakom w potrzebie. w ubiegłym roku
sfinansowali specjalistyczny rower dla
jednego z uczniów szkoły. 

najdalszym rajdem była trasa za
jezioro bajkał w 2013 r., kiedy spędzili
w drodze aż 40 dni. komandor rafał
lusina zaznaczył, że cieszą się z
każdego pobytu na Łotwie, lecz nie
tylko dla tego, iż mogą złożyć hołd
przodkom, a również dlatego, że
nieocenioną wartością jest spotykanie
się z rodakami mieszkającymi poza
granicami kraju.

„Polskimi śladami do tallina” 
przez dyneburg
Kilka razy do roku na Łotwę przyjeżdżają uczestnicy polskich rajdów motocyklowych,
które na swoich trasach za zwyczaj uwzględniają miejsca związane z polskością 
i polakami. W końcu czerwca 2021 r. do Dyneburga zawitali motocykliści 
ze stowarzyszenia pomocy polakom za granicą „Wschód-Zachód”. rajd pod hasłem
„polskimi śladami do Tallina” rozpoczęli w mońkach w województwie podlaskim, 
a zanim dotarli do byłych inflant polskich przejechali litwę.

Koniec roku 
szkolnego 2020/2021

również w państwowym gimnazjum polskim 
w rezekne odbyły się plenerowe imprezy
pożegnalne dla absolwentów. 

klasy dwunaste otrzymały świadectwa
dojrzałości na podwórku gimnazjum już 4
czerwca. dwadzieścia jeden uczniów zdobyło
świadectwa o ukończeniu szkoły średniej
ogólnokształcącej, a szesnastu uczniów –
świadectwo ukończenia szkoły średniej o profilu
zawodowym. tydzień później również na
podwórku szkoły rozbrzmiała uroczystość
zakończenia klasy 9 – świadectwa otrzymało 55
osób. oczywiście nie zabrakło kwiatów i życzeń, a
najważniejsze z nich to wiara we własne siły i
determinacja do realizowania swoich marzeń. 


