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       Państwo Łotwa 

Stolica Ryga 

Ustrój Republika 

Parlamentarna 

Nazwa hymnu 

państwowego 

Dievs, svētī Latviju 

(Boże, błogosław 

Łotwę) 

Waluta Euro 

Języki 

urzędowe 

łotewski 

Święto 

Narodowe 

21 sierpnia 

1991(Odzyskanie 

niepodległości) 

Dokument 

turysty 

paszport bądź 

dowód osobisty 

Data 

przystąpienia 

do UE 

1 maja 2004 

Powierzchnia     64 573 km² 

Ludność       1 978 700 

Podział 

administracyjny  

podzielona jest na 

dziewięć miast 

wydzielonych oraz 

110 powiatów 



                 Ciekawostki: 
 Ryga jest jedynym miastem w Europie, w którym znajduje się pięć różnych wyznaniowo 

kościołów. 

 Kraj ten jest 4,8 razy mniejszy od Polski. 

 Łotwa była terytorium Rzeczypospolitej w latach 1562 – 1629, a także terytorium Szwecji aż 

do 1721 roku. 

  Na Łotwie w szkołach obowiązuje 10-stopniowa skala ocen. 

 W kraju tym obowiązkowa nauka trwa 9 lat. 

 Początek edukacji  rozpoczyna się w wieku 7 lat. 

 Większość Łotyszów mówi również po rosyjsku. Co jest zrozumiałe, ze względu na obecność 

w kraju mniejszości rosyjskiej (ok. 26,9% ludności), sąsiedztwo z Rosją i wspólną historię 

obydwu państw. 

 25 % dorosłych osób mieszkających w tym kraju ma nadwagę. 

 Na Łotwie znajduje się najszerszy w Europie wodospad – Ventas Rumba, o szerokości 110 m.  

 Łotwa zajmuje czwarte miejsce w Europie pod względem wielkości terenów porośniętych 

lasami. 

 Na Łotwie ogromna ilość terenów jest zalesiona. Z racji tego, że drzewa stanowią ważną 

gałąź gospodarki nazywane są one zielonym złotem Łotwy. 

 Friedrich Wilhelm Ostwald to jedyny Łotysz, który zdobył nagrodę Nobla. Otrzymał ją w 

dziedzinie chemii w roku 1909 za prace w zakresie katalizy oraz kinetyki chemicznej 

 Łotwa zajmuje czwarte miejsce w Europie pod względem wielkości terenów porośniętych 

lasami. 

 Najwyższym szczytem jest Gaizinkalns 312 m n.p.m. 

 Najdłuższa łotewska rzeka to Dźwina. 

 Przez Łotwę przechodzi słynny „Bursztynowy Szlak”. 

Łotwa władała niegdyś własną kolonią – karaibską wyspą Tobago, stając się najmniejszym 

narodem, który kiedykolwiek posiadał tereny zamorskie. 

 Łotwa (jak również Litwa) może się szczycić pięknymi obywatelami – kraje mają jedne z 

najwyższych wskaźników procentowych modeli na świecie. 

 Dwa ulubione sporty Łotyszy to - latem koszykówka, zimą hokej na lodzie (Łotwa, Finlandia 

i Kanada to jedyne na świecie państwa, gdzie hokej cieszy się tak dużą popularnością). 

  Łotwa znana jest z wysokich koszykarzy, zasilających szeregi najlepszych drużyn na świecie. 

 Łotysz wyprodukował pierwsze dżinsy – krawiec Jacob W. Davis wyemigrował z Rygi do 

Stanów Zjednoczonych w 1854 r. 16 lat później, jedna z klientek poprosiła go o uszycie 

solidnych spodni dla męża-drwala. Tak powstały dżinsy, które z pomocą finansową Levi 

Straussa, łotewski krawiec opatentował i wypuścił na rynek masowy. 

 Łotwa podzielona jest na cztery regiony bądź krainy historyczno-geograficzne. Są nimi 

Kurzeme, Vidzeme, Latgale i Zemgale.  

 Łotwa to kraj nizinny, z pojedynczymi wzgórzami, a szczególnym atutem jest aż 5000 jezior i 

długa linia brzegowa Morza Bałtyckiego. Dzięki temu znajduje się tu wiele kurortów, w tym 

najsłynniejsza Jurmała. 

 Jednym z najhuczniej obchodzonych świąt przez Łotyszy jest Święto Ligo, czyli noc 

świętojańska, przypadająca 23 czerwca. 

 Rodzina łotewska zazwyczaj delektuje się obiadem pomiędzy godziną 12.00 a 15.00. 

 Na łotewskim stole często  pojawia się miód. I to przeważnie pochodzący z własnych pasiek. 

Wiele gospodarstw domowych specjalizuje się właśnie w pszczelarstwie. 

 

 



                     Znane postacie     
Akselis Vairogs ur. 8 listopada 1985 w Rydze – łotewski 

koszykarz grający na pozycjach rzucającego obrońcy oraz 

niskiego skrzydłowego. 

W sezonie 2011/2012 zawodnik Śląska Wrocław. 

Reprezentant Łotwy. Mistrz Łotwy z 2009 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Siergiej Michajłowicz Eisenstein 

ur11 stycznia?/23 stycznia 1898 w Rydze, zm. 11 lutego 1948 

w Moskwie – rosyjski reżyser, scenarzysta, montażysta, 

operator filmowy, scenograf filmowy i teatralny oraz teoretyk 

filmu. 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Łapicki (ur. 11 listopada 1924 w Rydze, zm. 21 lipca 

2012 w Warszawie) – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser 

teatralny, profesor i rektor Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej w Warszawie, poseł na Sejm X kadencji.  
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Jacob W. Davis, wł. Jacob Youphes, Якоб Йофис ur. 1831 

w Rydze, zm. 1908 w San Francisco − amerykański krawiec i 

twórca współczesnego kroju dżinsów, pochodzący z rodziny 

łotewskich Żydów 

 

 

 

 

 

 

 

Wilhelm Friedrich Ostwald, łot. Vilhelms Ostvalds ur. 

2 września 1853 w Rydze, zm. 4 kwietnia 1932 w Lipsku –

chemik i filozof przyrody pochodzenia niemieckiego, profesor 

chemii w Polytechnikum Riga (1882–1887) i chemii fizycznej 

Uniwersytetu w Lipsku (1887–1906); laureat Nagrody Nobla 

w dziedzinie chemii w roku 1909 za prace dotyczące katalizy, 

warunków równowagi chemicznej oraz szybkości reakcji 

chemicznych;  

 

 

 

 

Anatolijs Gorbunovs (ur. 10 lutego 1942 w Pilda na Łotwie) 

– łotewski polityk.Od 1974 do 1988 zajmował różne stanowiska 

w Łotewskiej SSR, m.in. był sekretarzem Komitetu Centralnego Partii 

Komunistycznej Łotewskiej. W przeciwieństwie do większości 

członków Partii Komunistycznej, Gorbunovs poparł łotewski ruch 

niepodległościowy. Od 1988 do 1995 był przewodniczącym 

łotewskiego parlamentu (w 1991 Łotwa odzyskała niepodległość). Jako 

przewodniczący parlamentu, Gorbunovs został pełniącym obowiązki 

prezydenta republiki. Funkcję tę pełnił do 1993, gdy nowym 

prezydentem został wybrany Guntis Ulmanis. W latach 1995 i 2002 był 

ministrem rozwoju regionalnego, ministrem transportu i wicepremierem. 
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Krišjānis Barons (ur. 31 października 1835 w Strutele, zm. 8 

marca 1923 w Rydze) – łotewski pisarz i folklorysta.Po 

ukończeniu gimnazjum w Jełgawie rozpoczął studia 

matematyczne na uniwersytecie w Tartu, które ukończył w 

1856 roku. 

Wraz z Jurisem Alunānsem zapoczątkował 

łotewski romantyzm, reprezentował ruch młodołotewski. Po 

ustąpieniu Alunānsa z funkcji redaktora naczelnego pisma 

„Pēterburgas Avīzes” (ukazywało się w latach 1862-1865), 

sam objął tę funkcję. Na łamach pisma publikował m.in. 

artykuły, poświęcone łotewskiej literaturze i kulturze, jak 

również własne utwory literackie. 

 

 

 

 

Zenta Mauriņa (ur. 15 

grudnia 1897 w Lejasciems, Imperium Rosyjskie, 

zm. 25 kwietnia 1978 w Bazylei, Szwajcaria) 

– łotewska pisarka, tłumaczka i filolożka. Jej ojcem 

był łotewski lekarz Roberts Mauriņš, a matką 

Melanie z domu Knappe, pianistka pochodzenia 

niemickiego z Sankt Petersburga. Zenta z domu 

wyniosła trzy języki: łotewski, rosyjski i niemiecki.  

 

                        

 

 

 Sandis Prūsis (ur. 24 października 1965 w Windawie) – 

łotewski bobsleista, olimpijczyk. Pierwszy sukces w karierze 

Sandis Prūsis osiągnął w sezonie 1997/1998, kiedy zajął 

trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w 

kombinacji. Następnie zajął trzecie miejsce w dwójkach w 

sezonie 1998/1999, a w sezonie 2000/2001 był drugi w 

czwórkach i trzeci w kombinacji. Ponadto w sezonie 

2002/2003 był ponownie drugi w czwórkach, przegrywając 

tylko z Niemcem André Lange. W 1992 roku wystartował na 

igrzyskach olimpijskich w Albertville, zajmując piętnaste 

miejsce w dójkach i czternaste w czwórkach. Jeszcze 

trzykrotnie startował na imprezach tego cyklu, najlepsze 

wyniki osiągając podczas igrzysk olimpijskich w Nagano w 

1998 roku, gdzie był piąty w dwójkach i szósty w czwórkach. 
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                        Kuchnia łotewska  
Kuchnia łotewska nie należy do zbyt wyszukanych i urozmaiconych w smaku. Nie zmienia to 

jednak faktu, że serwuje dania bogate w składniki odżywcze, minerały i witaminy. Jest 

wyjątkowo odżywcza, ale i ciężkostrawna. 

Ponieważ  jest to kraj nadbałtycki królują tu dania z łososia, śledzi, pstrągów, szprotek czy 

płastugi. Ryby te podaje się na wiele sposobów, np. jako wędzone, duszone, marynowane, 

suszone czy też nadziewane. Nie może też zabraknąć ryb w zupach bądź sałatkach. 

Śniadanie na Łotwie to poranna kawka lub herbatka, a do tego kanapki z kiełbasą, serem, 

ogórkiem i pomidorem. Często również o tej porze dnia spożywa się jaja gotowane lub 

omleta. 

 

 Często łotewski posiłek rozpoczyna się od zamarynowanego surowego łososia lub pstrąga 

serwowanego na rucoli wraz plasterkami cytryny i świeżo zmielonym pieprzem. 

     

 Ważnym składnikiem łotewskiej diety jest fasola i groch. Szczególnie popularny jest  tam    

tzw. szary groch, który przygotowany z boczkiem i cebulą stanowi tradycyjne danie na Boże 

Narodzenie. Zgodnie ze zwyczajem potrawę tę popija się maślanką,  kefirem lub zsiadłym 

mlekiem. 

                       

Jeśli chodzi o potrawy mączne, to bez 

problemu spotkamy tu pierogi pod wieloma 

postaciami (ze słoniną, boczkiem, kapustą, 

twarogiem, etc.), makarony, bułki z serem, 

marmoladą lub makiem. Nie mówiąc już o 

pączkach i rogalikach z lukrem. Łotewskim 

przysmakiem jest pieczywo razowe i żytnie. 

Warto też pokusić się o chleb z dodatkiem 

kminku. 



Co ciekawe, na Łotwie bardzo rzadko jada się zupy (najpopularniejsza jest zupa z chleba 

kukurydzianego i śmietany). Łotysze nie gotują ich, ponieważ warzywa są tu bardzo drogie i 

trudne do uprawy. Z tego też względu tutejsze gospodynie nauczyły się wykorzystywania 

wszystkich darów natury oraz resztek produktów, które im pozostają. Zwykle przyrządzają z 

nich smaczne zapiekanki lub sałatki. 

Kuchnia łotewska jest oparta w dużej mierze na potrawach mięsnych. Łotysze gustują 

szczególnie w golonce wieprzowej i galaretce wieprzowej. Bardzo chętnie sięgają po pierogi 

nadziewane słoniną bądź tłustym boczkiem. Oprócz tego zajadają się daniami z wieprzowiny. 

Znacznie rzadziej przygotowują potrawy z drobiu, wołowiny lub baraniny.A jakie dodatki 

królują na tutejszych stołach? W przypadku drugiego dania obowiązkowe są ziemniaki, 

kapusta i kminek. Jeśli kapusta, to koniecznie kiszona. 

 
Wśród łakoci prym wiodą również ciasteczka zwane „niedźwiedzimi uszkami” 

oraz jabłka pieczone z cynamonem podawane ze słodką śmietanką lub 

homogenizowanym serkiem. 

 

Charakterystyczne dania kuchni łotewskiej: 

 Bacon Buns - pierogi z zasmażanym boczkiem i cebulą 

 Frikadelu zupa - rosół z klopsikami 

                 



 Skaba putra - żurek krem 

 Karbonade - panierowane kotlety wieprzowej 

 Rasols - sałatka ziemniaczana 

 Manna - deser kremowy na zimno; może być podawany np. z sosem żurawinowym 

 Ciasto Alexander - babka z malinami 

 Loaf jabłkowy - deser jabłkowy 

 

      RYGA -atrakcje turystyczne stolicy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Bractwa Czarnogłowych to przepiękna budowla z początku XVI w., będąca 

repliką oryginalnego budynku z XIV w. Pierwotnie była to kamienica czynszowa 

wynajmowana organizacji Wielkiej Gildii, a kiedy zawiązało się Bractwo Czarnogłowych w 

1413 r. dom przeszedł w ich posiadanie. Członkowie Bractwa bardzo aktywnie uczestniczyli 

w życiu społecznym miasta, organizując liczne bale i zabawy. W tym czasie Ryga tętniła 

życiem, przybywały tutaj nawet koronowane głowy z całej Europy. Do 1939 r. dom był 

siedzibą bractwa. Przez wieki budynek wielokrotnie modernizowano, przeznaczając pokaźne 

sumy na jego upiększanie i powiększanie. Podczas II wojny światowej pałac był doszczętnie 

zniszczony, swój obecny wygląd zawdzięcza pracom konserwatorskim, które ukończono w 

1999 r. Obecnie ceglany fronton obiektu wraz z ostrołukowymi blendami odzwierciedla styl 

dojrzałego gotyku. W Sali Balowej na honorowym miejscu zawieszono obraz Stefana 

Batorego, który niestety w okresie II wojny światowej spłonął, dziś można oglądać niemal 

identyczną jego kopię. Na placu przed Domem Bractwa znajduje się pomnik Rolada, a na 

budynku umieszczono napisy w języku łotewskim i niemieckim. 



Pałac Kultury i Nauki w 

Rydze - na początku 

budynek był projektowany 

jako Dom Kołchoźnika, ale po 

zakończeniu budowy był 

oddany Akademii Nauk 

Łotewskiej SRR. Budowę 

prowadzono od 1952 do 1958 

roku, oddanie do użytku 

nastąpiło w 1960 roku. W 

czasie wznoszenia 

wysokościowca w ZSRR były 

najpierw zastosowane 

żelbetonowe konstrukcje 

łączące, a do wykonania 

powierzchni zewnętrznej użyto naturalny kamień okładzinowy. Nie patrząc na to, że za wzór 

służyły moskiewskie wysokościowce, architekci postarali się upodobnić budynek do 

ogólnego wyglądu Starej Rygi. Dla budowy wysokościowca zburzono zabytki rosyjskiego 

klasycyzmu - Gościnny dwór na Moskiewskim przedmieściu.  

Obecnie w budynku mieszczą się: Prezydium i administracja Akademii Nauk Łotwy, 

instytuty humanistyczne, wydawnictwo naukowe, rada nauki i różne organizacje badawcze. 

Na jego szczycie znajduje się taras widokowy.  

 

 

 

 

 

 

Ryskie mury obronne 

(Jekaba iela) pierwotnie 

składały się z 28 wież i baszt 

obronnych. Jedyny obiekt, 

który zachował się do dziś to 

Pulvertornis, czyli Baszta 

Prochowa wzniesiona około 

1330 roku z czerwonej cegły. 

Jej wysokość to 26 m, 

średnica murów - 14,5 m, a 

grubość ścian – ponad 2,5 m. 

Mury obronne prowadzą do 

małej Bramy Szwedzkiej 

(Zviedru varti), wykutej pod 

koniec panowania szwedzkiego w 1698 roku. Po przejściu przez Zviedru varti można dotrzeć 

na Torna iela, czyli popularny trakt spacerowy, gdzie znajduje się odnowiony w latach 1885-

1887 fragment murów miejskich. W 1919 r. we wnętrzu baszty utworzono Muzeum Wojenne 

(Kara muzejs), w którym można obejrzeć liczne pamiątki i fotografie z czasów I i II wojny 

światowej. Muzeum jest czynne oprócz poniedziałku i wtorku w godzinach 10.00-17.00. W 

czasach Związku Radzieckiego było tu Muzeum Rewolucji ZSRR.  

 

 



Kamieniczki mieszczańskie to zespół 

średniowiecznych domów nazywanych „Trzej bracia” 

(Tris brali). Najbardziej charakterystyczne dla 

kamieniczek jest bogate zdobnictwo, choć każda z nich 

jest inna. Na przykład kamieniczkę nr 17 z XV-XVI w. 

cechuje gotycki schodkowy szczyt i białe tynki. Jest 

uważana za najstarszą zachowaną budowlę cywilną w 

mieście. Pod numerem 21 wznosi się dom z XVIII w. 

zawierający cechy barokowe; z kolei za najpiękniejszą 

uważa się kamieniczkę pod nr 19 wzniesioną w stylu 

niderlandzkiego manieryzmu w 1646 r. Można tam 

podziwiać oryginalny Dom Kotyw (Kaku nams), na 

którego wieżyczkach umieszczono figurki dwóch 

czworonogów. Obecnie pod nr 19 mieści się Muzeum 

Architektury. Warto nadmienić, że przepiękne 

kamieniczki XVII i XVIII – wieczne spotyka się na 

całym Starym Mieście w Rydze, a najwięcej jest ich w 

rejonie Meistaru iela. W pobliżu stoi Dom Bractwa 

Czarnogłowych i budynek parlamentu. 

 

 

Kościół św. Piotra (Sv. Pēter Baznīca)  

jest jednym z największych budynków Starego 

Miasta. Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi 

z 1209 r. W średniowieczu był to najważniejszy 

kościół w mieście. Jego budowę można podzielić 

na trzy etapy: pierwszy i drugi związany jest z 

gotykiem, a trzeci z wczesnym barokiem. W 

pierwszej fazie wzniesiono centralną cześć 

kościoła, w następnej zbudowano nowy ołtarz 

oraz 136-metrową pokrytą patyną wieżę z 

„piramidową” szpilą (w 1677 r. wieża spłonęła), 

a w trzeciej wybudowano zachodnią część 

kościoła i nową wieżę (54,5 m wysokości). 

Podczas II wojny światowej wieża została 

zniszczona, a konstrukcja świątyni silnie 

naruszona. Po 1945 r. wieżę odbudowano 

(obecnie ma 123,25 m wysokości), a kościół 

został poddany licznym pracom 

konserwatorskim. Ostatecznie cały obiekt 

odnowiono dopiero w 1984 r. Resztki drewnianej 

wieży zastąpiono nową ze stali, odtworzono też 

zegar, który co trzy godziny grywa melodię 

ludową „Ryga dimd”. Wnętrze kościoła jest dość 

ciemne i skromnie wyposażone. Do dziś 

zachowało się jedynie kilkanaście drewnianych i kamiennych epitafiów z XVII-XVIII w. 

Mimo przebudowy zabytku wciąż można dostrzec wpływy romańskie, m.in. trzy portale 

wejściowe oraz niewielkie wąskie okna na nimi. Dla chętnych udostępniono taras widokowy 

na wieży, skąd rozciąga się wspaniały widok na miasto. 

 



Uniwersytet Łotewski  
to główny uniwersytet na 

Łotwie, założony w 1919 r., 

gdzie na 13 wydziałach uczy 

się obecnie około 28 tys. 

studentów. Główny budynek 

uniwersytetu powstał w 

latach 1866-1869, pod 

względem architektonicznym 

cechuje go eklektyzm 

stylistyczny. Schody 

wejściowe podzielono na trzy 

części, przy czym środkowa 

część przeznaczona jest tylko do wchodzenia uczonym. Tradycji tej przestrzega się od 

początku istnienia uczelni. Portal wejściowy ozdabiają herby trzech nadbałtyckich prowincji: 

Liwonii, Kurlandii i Estonii. Tuż przed wejściem głównym rozciąga się pas zieleni z kanałem 

rzecznym, nad którym wybudowano kamienny mostek. Ufundowała go zamożna rodzina 

mieszczan ryskich pod koniec XIX w. W 1928 roku architekt Kristaps Morbergs podarował 

uczelni osiem kamienic pod warunkiem, iż Uniwersytet ich nie sprzeda. Jednak można je było 

wynajmować, a dzięki pieniądzom uzyskanym z wynajmu fundowano studentom stypendia. 

Do dziś (z przerwami) stypendium jest wypłacane, co roku otrzymuje je 50 studentów. 

Uniwersytet posiada swoją bibliotekę, która ma status biblioteki narodowej, a od 1862 r. jest 

największą biblioteką naukową na Łotwie. Jej zbiory przekraczają 2 mln druków. 

 

 

Pomnik Wolności potocznie zwany Mildą, 

został wzniesiony w latach 1931-1935 na miejscu 

pomnika przedstawiającego Piotra Wielkiego na 

koniu. Budowa została sfinansowana ze składek 

społeczeństwa i zrealizowana przez architekta 

Ernestsa Štalbergsa według szkiców Karlisa 

Zalego. W 1945 roku planowano wysadzenie 

pomnika w powietrze, podobno jednak został 

uratowany przez uczennicę Zalego. Na drugim 

końcu bulwaru wzniesiono dla przeciwwagi 

pomnik Lenina. U stóp pomnika wolności znajdują 

się symboliczne rzeźby przedstawiające Strażników 

Ojczyzny, Matkę-Łotwę, Rodzinę i Pracę. Na 

cokole umieszczono napis: „Za Ojczyznę i 

Wolność”. Na szczycie 19-metrowego obelisku 

znajduje się statua uosabiająca niezależność Łotwy. 

W swoich dłoniach trzyma trzy gwiazdy 

symbolizujące trzy historyczne regiony państwa: 

Inflanty, Kurlandię z Semigalią i Łatgalię. W 

czasach ZSRR gwiazdy interpretowano oficjalnie 

jako symbol jedności republik bałtyckich. Jednak 

kobieta i figury u jej stóp, skierowane są twarzą na Zachód, co ma symbolizować więź Łotwy 

z cywilizacją łacińską. Postaci ze spuszczoną głową, związane łańcuchami patrzą z kolei w 

kierunku wschodu. 

 



Muzeum motoryzacji słynie na całą Europę, 

znajduje się tu bogata kolekcją Mercedesów z lat 30. XX 

wieku. Można tam obejrzeć m.in.: limuzynę GAZ 13 

Czajka oraz należącego do Maksyma Gorkiego Linkolna 

KB. Postać pisarza stoi przy samochodzie. Jest też 

kolekcja luksusowych limuzyn Kremla, w tym limuzyny 

Stalina oraz Rolls Royce Breżniewa z jego figurą za 

kierownicą. Rozbił go podczas przejażdżki. 

 

 

Katedra w Rydze   uważana jest za 

największy kościół w krajach nadbałtyckich. 

Budowę rozpoczęto w 1211 r. wzorując się na 

świątyni w Ratzeburgu. Najważniejsze w 

katedrze, która sama w sobie jest atrakcją, są 

słynne organy, swego czasu największe, a dziś 

czwarte w Europie. Powstały w latach 1883-

1884, liczą 6.768 piszczałek oraz 124 registry. 

Instrument jest dziełem firmy z 

wirtemberskiego miasteczka Ludwigsburg. 

 

 

 

Synagoga Miejska przy ul. Peitavasa 6/8  jest jedną z dwóch czynnych synagog w 

mieście. Warto nadmienić, że jeszcze przez II 

wojną światową w Rydze funkcjonowało około 

40 synagog. Synagogę Miejską zbudowano w 

1905 r. według projektu H. Silverlicha i 

Neumana. W czasie II wojny światowej jej 

wnętrze zostało doszczętnie zniszczone i 

wkrótce przeznaczono je na magazyn. Mimo 

zniszczeń była jedyną bożnicą niezrównaną 

wówczas z ziemią. Jakimś cudem dla świątyni 

było uratowanie zwojów Tory, którą ukrył 

miejscowy robotnik. W latach 50-tych w 

synagodze regularnie odbywały się 

nabożeństwa; w okresie panowania 

radzieckiego stała się centrum łotewskich 

Żydów. Od lat 90-tych ponownie stała się 

centrum odradzającego się życia żydowskiego. Niestety dwukrotnie była celem ataków 

bombowych, które spowodowały liczne zniszczenia. Murowany budynek świątyni został 

zbudowany na planie prostokąta w stylu neoklasycystycznym. We wnętrzu znajduje się: 

główna sala modlitewna otoczona galeriami dla kobiet, wspartymi na filarach; drewniana, 

dwuwejściowa Birma; pulpit kantora zdobiony wzorami geometrycznymi; Aaron ha-kodesz 

ozdobiony wielokolorowymi elementami mauretańskimi i przykryty złotą półkopułką; 

żyrandole ozdobione gwiazdą Dawida. W 2008 r. synagoga przeszła gruntowną renowację. 



 

 

Łotewski Teatr Narodowy (łot. 

Latvijas Nacionālais teātris) – został  

założony 30 listopada 1919. Jednym z 

inicjatorów jego powstania był Jānis 

Akurāters - łotewski pisarz, a później 

również przewodniczący Wydziału 

sztuki w Ministerstwie Edukacji. 

 

 

 

 

 

 

 

         Atrakcje turystyczne państwa 
 

Ruiny zamku w 

Cesis, miasteczko położone 

w Liwonii, na Północny - 

Wschód od Rygi. Cesis 

stanowiło niegdyś drugą pod 

względem wielkości fortecę w 

Inflantach. Podobnie położenie 

miasta, w samym sercu Parku 

Narodowego Gauja świadczy 

o jego atrakcyjności. Na 

przełomie XI i XII w. istniała 

tutaj osada, która dała 

początek miastu Cesis. 

Zamieszkujący okolicę 

Wendowie wybudowali tutaj 

drewnianą twierdzę. Następnie 

ziemie te zostały podbite przez 

Zakon Kawalerów Mieczowych, którzy spalili ówczesny zamek i od 1206 r. zaczęli budować 

w jego miejsce kamienną twierdzę. Od XIV w. Cesis otrzymało prawa miejskie. Zostało 

członkiem Hanzy.Oprócz bogactwa płynącego z handlu Cesis wciąż było wielką warownią. 

Miasto i sam zamek były kolejno trawione przez najazdy, pożary oraz epidemię dżumy. 

Skutkiem tego w XVIII w. zostało praktycznie całe zniszczone. Kolejny okres rozwoju miasta 

to wiek XIX. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%C5%82otewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1919


Twierdza Dyneburg –została  

zbudowana przez Rosjan w XIX wieku w 

Dyneburgu nad Dźwiną, w miejscu 

wcześniejszych polskich fortyfikacji z XVII 

wieku. Po I rozbiorze miasto Dyneburg 

włączono do Rosji. W 1810 Rosjanie rozpoczęli 

budowę w Dyneburgu nowej twierdzy pod 

kierunkiem inż. Georga Heinricha Heckla. W 

trakcie budowy twierdza została opanowana w 

1812 roku przez francuskie wojska Napoleona 

Bonaparte. Po odzyskaniu Dyneburga, Rosjanie 

prowadzili prace fortyfikacyjne do roku 1827. W 

1833 roku twierdza została poświęcona w 

obecności cara.Twierdzę rozbudowano ponownie w 1878 roku. W 1893 car Aleksander III 

zmienił nazwę miasta na Dźwińsk. Na początku 1920 roku Dyneburg został zdobyty przez 

oddziały polskie dowodzone przez gen. Rydza-Śmigłego w czasie operacji dyneburskiej. W 

obawie przed odcięciem przez Rosjan (ofensywa Tuchaczewskiego podczas wojny 

bolszewickiej) polska załoga cytadeli opuściła miasto w lipcu 1920. Od 1920 do 1940 roku w 

twierdzy stacjonowały wojska łotewskie. Od 1941 roku w twierdzy mieścił się niemiecki 

obóz Stalag 340. Od 1948 do 1994 roku w twierdzy stacjonowały oddziały Armii Czerwonej 

 

 

 

 

 

 

Pałac w Jełgawie – jeden z najcenniejszych zabytków architektury na Łotwie.  

 

 

Jūrmala (Majori) jest najbardziej znanym kurortem 

wypoczynkowym na Łotwie przyciągającym turystów wyjątkową 

atmosferą i jasnymi, ciągnącymi się 

kilometrami plażami. Szczególnego 

uroku dodają miastu drewniane wille, 

pochodzące z początku XX w. 

Głównym atutem turystycznym i wypoczynkowym miasta są 

czyste plaże doskonale rozwinięta baza noclegowa, oraz 

gastronomiczno-sanatoryjna. Miasto przyciąga również dużą 

ilością zabytkowych budynków które zostały zbudowanych z 

drewna, i posiadają swój niepowtarzalny charakter.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyneburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_rozbi%C3%B3r_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_III_Romanow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_%C5%9Amig%C5%82y-Rydz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Dyneburgiem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81otwa


Park Narodowy „Gauja” jest najstarszym 

park narodowy na Łotwie, rozciągający się na 

powierzchni niespełna 920 km² i największym 

parkiem narodowym w krajach bałtyckich. Położony 

jest wzdłuż doliny rzeki Gauja, pomiędzy 

miejscowościami Sigulda (na północnym wschodzie 

parku) a Kieś (na południowym zachodzie).Na jego 

terenie znajduje się rezerwat ścisły niedostępny dla 

turystów, zajmujący około 4% powierzchni parku. 

Pozostała część parku ma charakter krajobrazowy. Na 

terenie parku znajdują się liczne rzeczki (dopływy rzeki Gauja) oraz kilkanaście jezior, z 

których największe to Ungurs. 

Na jego terenie znajduje się około 430 gatunków grzybów i nieco więcej gatunków roślin, 

150 gatunków ptaków, 40 gatunków ryb i 50 różnych gatunków ssaków, które przebywają na 

terenie parku stale lub czasowo.Około 47% powierzchni parku zajmują lasy, głównie 

świerkowych i sosnowych, ale występują również gatunki liściaste, w tym dęby, lipy i 

jesiony. Najczęściej spotykane zwierzęta to sarny, łosie, jelenie i bobry, choć można natrafić 

również na niedźwiedzia. Rzeka jest miejscem występowania łososia i szczupaka, ale także 

wielu innych gatunków na które chętnie polują wydry. Park jest jednym z niewielu miejsc na 

Łotwie, gdzie można łowić jadalne małże. 

 

Jaskinia Gutmana to malownicza grota na Łotwie (Liwonia), położona około 1 km w 

kierunku północnym od centrum Siguldy. Ma ona około 20 metrów długości, 12 metrów 

szerokości, 10 metrów wysokości i jest największą jaskinią jaką spotkać można w krajach 

nadbałtyckich. Od wieków dla 

Łotyszy grota stanowiła 

miejsce wręcz kultowe. Już w 

zamierzchłych starożytnych 

czasach członkowie plemienia 

Liwów, składali tu ofiary 

pogańskim bogom. Z jaskinią 

związana jest legenda 

opowiadająca historię młodej 

dziewczyny zwanej Maija i 

stacjonującego w pobliskiej 

Turaidzie polskiego oficera 

Adama Jakubowskiego. Swego czasu o względy urodziwej Maii rywalizowało wielu 

adoratorów z Jakubowskim na czele. Dziewczyna zakochała się jednak w ogrodniku z 

Siguldy, Wiktorze Heilu, z którym potajemnie spotykała się właśnie w owej grocie. 

Odtrącony oficer postanowił zastawić wraz ze swoim kompanem Skudritisem pułapkę na 

dziewczynę i podstępem zwabił ją do groty gdzie chciał użyć wobec niej przemocy. Gdy 

dziewczyna zorientowała się, że wpadła w zasadzkę, postanowiła także użyć podstępu i 

podarowała Jakubowskiemu magiczną chustę, mającą rzekomo chronić żołnierza przed 

ranami. Niewierny oficer postanowił przetestować od razu podarunek i przepasaną chustą 

Maiję pchnął mieczem. Nie uchroniła ona jednak dziewczyny i ta bez ducha padła na ziemię, 

a jej krew rozlała się po jaskini. Zszokowany Jakubowski uciekł do lasu gdzie powiesił się na 

drzewie. Historię Maii, zwanej od tamtej pory Różą lub Dziewicą Turaidy, kultywuje 

odbywający się każdego roku w pobliskim zamku w Turiadzie Festiwal Róży. Pamiątką po 

tamtych wydarzeniach jest znajdujący się w pobliżu drogi wiodącej do zamku symboliczny 

grób dziewczyny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81otwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraje_ba%C5%82tyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gauja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sigulda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kie%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_%C5%9Bcis%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ungurs&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3r_%C5%9Bwierkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3r_sosnowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jesion
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81o%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jele%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3br_europejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwied%C5%BA_brunatny
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81oso%C5%9B_szlachetny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczupak_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydra_europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82%C5%BCe


 

Zamek Kawalerów 

Mieczowych w 

Windawie. Windawa to 

miasto portowe w zachodniej 

części Łotwy (zachodnia 

Kurlandia), położone u ujścia 

rzeki Windawy do Morza 

Bałtyckiego. Jego początki sięgają 

drugiej połowy XIII wieku, kiedy 

to członkowie Zakonu Kawalerów Mieczowych (niemiecki zakon rycerski w Inflantach, 

założony w oparciu o regułę templariuszy w Rydze przez biskupa Alberta von Buxhövdena) 

polecili wybudować tu zamek obronny. Wkrótce potem wokół twierdzy zawiązała się osada, 

która z biegiem lat przekształciła się w miasto. Prawa miejskie Windawa otrzymała już w 

1378 roku, stając się także pełnoprawnym członkiem Hanzy (związek miast handlowych 

Europy Północnej z czasów średniowiecza i początku ery nowożytnej). W kolejnych wiekach 

miasto stanowiło cześć Księstwa Kurlandii i Semigalii, a w 1795 włączone została do 

Cesarstwa Rosyjskiego. Od XIX wieku  

 

 

Ventas Rumba to progi 

wodne z wodospadem na rzece 

Windawa . Jest to najszersza tego 

typu kaskada w Europie, która 

rozciąga się na przestrzeni od 249 

do blisko 270 merów (podczas 

wiosennych roztopów). Woda 

spada tu po przeszło dwu 

metrowych progach. Po obfitych 

deszczach miejsce otoczone jest 

zawsze charakterystyczną mgiełką. W rzece pływa zawsze dużo łososi. Miejscowe opowieści 

głoszą, że niegdyś rybacy przychodzili nad wodospad z koszami, żeby łapać skaczące ryby. 

Latem płytkie wody wokół wodospadu stanowią popularne miejsce wypoczynku i kąpieli. 

Wodospad zawsze był ważnym elementem miasta. W 1615 roku przyczynił się do tego, że 

Kuldīga została prawie całkowicie zalana przez powódź. Progi wodne powodowały też, że 

miasto stanowiło ostatni przystanek dla wszystkich łodzi i statków kursujących po Windawie. 

 

 

 

 



Średniowieczny zamek 

obronny w  Turaidzie , 
warownia  wzniesiona została w 1214 

roku z inicjatywy założyciela zakonu 

kawalerów mieczowych i biskupa 

Rygi - Alberta von Buxhövden. 

Twierdza powstała na okolicznym 

wzgórzu nad rzeką Gauja w miejscu 

dawnego drewnianego grodu 

warownego Liwów spalonego przez 

Krzyżaków. W początkowym etapie 

swojego istnienia warownia nosiła 

nazwę Fredeland, co w tłumaczeniu 

na polski oznacza "kraina pokoju". Na kartach historii twierdza zapisała się w 1298 roku, jako 

światek zaciętej i krwawej batalii pomiędzy najeżdżającymi te tereny Litwinami, a Zakonem 

Kawalerów Mieczowych. W walce z wojskami wielkiego księcia litewskiego Witenesa 

poległ wówczas mistrz zakonu Bruno. W kolejnych wiekach nazwa zamku została zmieniona 

na Treyden. Wtedy też stanowił on jedną z głównych siedzib biskupów Ryskich. Na 

przełomie XIV i XV wieku warownia została gruntownie rozbudowana i ufortyfikowana. Z 

początkiem XVII wieku wraz z wynalezieniem broni palnej zamek powoli zaczął tracić swoje 

swoje strategiczne znaczenie. W 1776 roku warownię nawiedził pożar w wyniku którego 

dotkliwie zniszczona została większość pomieszczeń mieszkalnych budowli. Ostatecznie 

zaniedbany i zniszczony zamek został opuszczony po czym stopniowo zaczął popadać w 

coraz to większą ruinę. Sytuacja ta trwała aż do początku XX wieku, kiedy to 

przeprowadzono pierwsze prace konserwatorskie. Po II wojnie światowej zamek 

odbudowano przywracając mu jego pierwotny kształt (rekonstrukcja jednak nie wszystkim 

przypadła do gustu). Obecnie w pełni odrestaurowany zamek udostępniony jest dla 

zwiedzających. W jego murach utworzone zostało muzeum obrazujące życie dawnych 

mieszkańców Turaidy i okolicznych wsi. Dla gości dostępna jest także wieża zamkowa z 

której rozpościera się na przepiękny widok na meandrującą przez malowniczą dolinę rzekę 

Gauja. 

 

Most w Kuldiga wzniesiony z 

czerwonej cegły na kilku kamiennych 

przęsłach, który uległ podczas I wojny 

światowej zniszczeniu. Odbudowany 

zgodnie z pierwowzorem w 1926 r., ma 

dziś 165 m długości i należy tym samym 

do jednych z większych ceglanych 

mostów w Europie.  

 

 



Bursztynowy zegar w Lipawie ,Lipawa to 

popularny łotewski kurort turystyczny. Miasto jest pod 

względem ludności trzecim w kraju i pierwszym w Kurlandii 

ośrodkiem miejskim. Lipawa była niegdyś małą osadą 

rybacką, następnie zbudowano tu port, dzięki czemu miasto 

zyskało na znaczeniu 

Główną atrakcją lipawskiej promenady jest "Bursztynowy 

zegar" czy raczej sporych rozmiarów klepsydra, w której 

zamiast piasku znajdują się mikroskopijne bursztyny. Na 

terenie całego wybrzeża bursztynu jest z resztą bardzo dużo.  
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