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Szanowni Państwo,
mam zaszczyt zwracać się do Państwa w kolejnej publikacji Senatu
Rzeczypospolitej, poświęconej Łotwie. Tym razem publikacja ta zostaje wydana jednocześnie z otwarciem wystawy zorganizowanej wspólnie
przez Senat, Parlamentarną Grupę Polsko-Łotewską, Archiwum Akt
Nowych Rzeczypospolitej i naszą Ambasadę, poświęconej stosunkom
Polski i Łotwy. Uroczystość otwarcia odbywa się podczas oficjalnej
wizyty Przewodniczącej Saeima (Parlamentu) Republiki Łotewskiej,
Pani Solvity Āboltiņy.
Od września ubiegłego roku jestem akredytowanym Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Republiki Łotewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Dla mnie jest to szczególny zaszczyt, ponieważ
Polska jest nie tylko największym Państwem naszego regionu, ale też
przepięknym, dynamicznie rozwijającym się krajem, przyjacielem Łotwy. Od niespełna roku mam przyjemność szczególnie odczuwać przyjaźń, otwartość i serdeczność Polaków.
Stosunki między Łotwą a Polską rozwijają się intensywnie i dynamicznie. W wielkim stopniu zawdzięczamy to przywódcom politycznym naszych państw. W siedzibie Ambasady Republiki Łotewskiej
w Warszawie 4 czerwca br. minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Radosław Sikorski, z rąk prezydenta Republiki Łotewskiej Pana Andrisa Bērziņša otrzymał jedno z najwyższych łotewskich odznaczeń – Krzyż Trzech Gwiazd – za istotny wkład w rozwój
stosunków łotewsko-polskich. Wymiana wizyt na najwyższym szczeblu
politycznym świadczy o tym, że Łotwa i Polska, kraje członkowskie
Unii Europejskiej i NATO, mają dużo aktualnych, wspólnych intere5

sów politycznych i gospodarczych. Oprócz tego łączą nas więzi sięgające pradawnych czasów i podobna historia, szczególnie w XX wieku.
W tym roku Polska świętuje dwudziestą piątą rocznicę wolnych
wyborów w 1989 r. Natomiast Łotwa wraz z Estonią i Litwą świętują
dwudziestą piątą rocznicę tzw. Bałtyckiego Łańcucha, kiedy to mieszkańcy trzech krajów bałtyckich zjednoczyli się w żywym łańcuchu
przebiegającym przez terytoria naszych trzech państw. Motywem obu
tych ważnych wydarzeń w historii Europy była solidarność – solidarność obywateli w walce o wolność, o akt historycznej sprawiedliwości,
o zjednoczenie Europy.
W tym roku Łotwa i Polska świętują również dziesiątą rocznicę
wstąpienia do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. był datą faktycznego
zjednoczenia Europy, kiedy nasze kraje powróciły do rodziny państw
europejskich. Przystąpienie do Unii Europejskiej było zakończeniem
pewnego okresu, ale też początkiem nowego. Każdy z naszych krajów
odgrywa istotną rolę w zapewnieniu rozwoju społecznego i ekonomicznego, we wzmacnianiu integracji europejskiej, bowiem nasze działania przyczyniają się do wzmocnienia naszego regionu oraz całej Unii.
Siła naszego regionu wymaga zapewnienia bezpieczeństwa. Łotwa i Polska są krajami członkowskimi NATO. W nowej sytuacji
bezpieczeństwa w naszym regionie aktywne działania oraz wzajemne
wsparcie w ramach tej organizacji są szczególnie istotne. Łotwa jest
wdzięczna Polsce za udział w zapewnieniu patrolowania przestrzeni
powietrznej Łotwy.
Na nasze bezpieczeństwo wpływa również stabilność polityczna
i gospodarcza w krajach, z którymi sąsiadujemy. Szczególnie ważnym
obecnie jest zapewnienie stabilności na Ukrainie. Łotwa mocno wspiera suwerenność i terytorialną integralność Ukrainy oraz jest gotowa do
udzielenia wsparcia w przeprowadzeniu istotnych reform w celu stabilizacji i rozwoju. W tej sprawie stanowiska Łotwy i Polski są identyczne.
Stosunki z sąsiadami będą miały wyraźne odzwierciedlenie w priorytetach prezydencji Łotwy w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej
połowie 2015 r. Łotwa definiuje program Partnerstwa Wschodniego,
zainicjonowany w 2009 r. przez Polskę i Szwecję, jako jeden z najważniejszych priorytetów swojej prezydencji. Podobny stosunek Łotwy
6

i Polski wobec Partnerstwa Wschodniego wskazuje na to, że oba nasze
kraje przywiązują wielką wagę do wspólnych wartości: demokracji, racjonalnej władzy służącej obywatelom, poszanowania praw człowieka
i gospodarki rynkowej.
Ten wspólny sposób myślenia oraz mentalność przejawiają się również w przyjaznych stosunkach i współpracy obywateli, miast i regionów, szczególnie w zakresie kultury i gospodarki. Niedawnym tego
świadectwem są podpisane umowy dwustronne. Między innymi warto wymienić umowę o współpracy między miastem Balvi na Łotwie
a miastem Żukowo w Polsce. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na
współpracę pomiędzy łotewskim regionem Łatgalii a województwem
małopolskim.
Region Łatgalii jest bardziej znany w Polsce, jako dawne Inflanty Polskie. Region ten jest historycznie powiązany z Polską. Liczne
są również ślady polskie w Łatgalii – oprócz stolicy Łotwy, Rygi,
Łatgalia jest regionem, gdzie mieszka najwięcej obywateli Łotwy mających polskie pochodzenie. Drugie pod względem wielkości miasto
Łotwy Daugavpils (czyli Dyneburg po polsku) można nazwać stolicą
Polaków z Łotwy. Jest tam m.in. polskie przedszkole, Gimnazjum
Polskie imienia Józefa Piłsudskiego, Centrum Kultury Polskiej oraz
oddział Związku Polaków na Łotwie. Żadne wydarzenie w mieście
nie odbywa się bez udziału Polaków. Przykład miasta Daugavpils
pokazuje, że Polacy na Łotwie stanowią ważną, integralną i lojalną
część społeczeństwa.
W świetle tych więzi historycznych naturalną wydaje się inicjatywa
Prezydenta Republiki Łotewskiej Pana Andrisa Bērziņša i Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego z lutego 2012 r. o nawiązaniu bardziej ścisłej współpracy regionalnej między Łatgalią a Małopolską. Sprzyjać temu miało otwarcie Konsulatu
Honorowego Republiki Łotewskiej w Krakowie. Z przyjemnością
stwierdzam, że obecnie możemy zaobserwować pierwsze owoce tej
współpracy. Oprócz aktywnej wymiany wizyt, w kwietniu br. w Daugavpils odbyło się III Wschodniobałtyckie Forum Biznesowe, którego
celem było sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu w regionie. Akcentem tego forum była właśnie współpraca gospodarcza z Polską. Istot7

ne jest, że forum cieszyło się wielkim zainteresowaniem przedsiębiorców z Polski, szczególnie z województwa małopolskiego.
Mimo licznych przykładów współpracy, chciałbym jeszcze bardziej
przybliżyć Łotwę Polakom oraz zachęcić do odwiedzenia mojego pięknego kraju. W dużym stopniu już obecnie temu sprzyja zainteresowanie
polskich dziennikarzy atrakcjami turystycznymi Łotwy i jej regionów.
W tym wydaniu czytelnicy mogą zapoznać się z wrażeniami polskich
dziennikarzy z Łotwy. Dla polskich przyjaciół dodatkową zachętą do
zwiedzenia Łotwy może być to, że akurat w tym roku Ryga jest Europejską Stolicą Kultury, a to znaczy, że oprócz czarującej atmosfery
ryskiej Starówki oraz zaskakującej swoim pięknem architektury w stylu
Art Nouveau, goście stolicy będą mieli wiele możliwości uczestnictwa
w różnego rodzaju spektakularnych i wartych uwagi wydarzeniach
kulturalnych. Ambasada Republiki Łotewskiej zawsze jest gotowa do
udzielenia wszelkiej informacji na ten temat. Dlatego zapraszam na
Łotwę!
Ilgvars Kļava
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
Republiki Łotewskiej
w Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,
z biegiem lat łączy nas coraz więcej – pisałem w tekście
zamieszczonym w publikacji „Jeden dzień na Łotwie” wydanej przez
Kancelarię Senatu w 2010 r., przy okazji eksponowania w gmachu
polskiego Parlamentu wystawy o tym samym tytule. Wystawy, która –
jak pisał w tej samej, wspólnej naszej książeczce ówczesny ambasador
Łotwy w Polsce, Einars Semanis – upamiętniała dwa różne odczucia
czasu, dwie różne formy percepcji świata.
W 2014 r. prezentujemy w Senacie kolejną wystawę, będącą wspólnym przedsięwzięciem Archiwum Akt Nowych, Ambasady Łotwy
i naszej Parlamentarnej Grupy Polsko-Łotewskiej, pokazującą historię
naszych relacji. Relacji przyjaznych i życzliwych, korzystnych dla obu
stron zawsze wówczas, gdy Łotwa i Polska były niepodległe.
Stosunki polsko-łotewskie wówczas, gdy stanowiliśmy o sobie, charakteryzowały się współdziałaniem podporządkowanym podobnym
celom, łączącym oba nasze narody. Zdążaliśmy – i Łotysze, i Polacy
– do niepodległości, demokracji i pełniejszego uczestnictwa w europejskiej cywilizacji, której współtwórcami są przecież oba nasze narody.
Z satysfakcją trzeba stwierdzić, że zmierzaliśmy skutecznie. Prawdopodobnie wspólnej historii zawdzięczamy wspólne cechy; upór, odwagę,
przywiązanie do tradycji i do wolności. Te wspólne wartości ułatwiają
nam dziś porozumienie i stanowią podstawę dalszego rozwoju korzystnych dla obu stron relacji. Jesteśmy sobie wzajem potrzebni.
Przybliżanie Polakom wiedzy o Łotwie to misja, którą przyjęła na
siebie Parlamentarna Grupa Polsko-Łotewska. Dziękuję za pomoc
w jej realizacji wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu wystawy
9

i publikacji. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Jego Ekscelencji Pana Ambasadora Ilgvarsa Kļavy, który zaszczycił nas tekstem
otwierającym tę broszurę, wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem
dyrektora warszawskiego Archiwum Akt Nowych dr. Tadeusza Krawczaka oraz kierownika Archiwum Czynu Niepodległościowego, Archiwum Polonii mgr. Mariusza Olczaka. Dziękuję również wszystkim
autorom publikacji zawartych w tym tomiku.
Przedstawiane Państwu teksty odnoszą się do różnych sfer naszych wzajemnych relacji. W książeczce znajdziecie Państwo tekst
przygotowany przez p. Mariusza Olczaka, wiążący się bezpośrednio
z prezentowaną dziś wystawą, ale także syntetyczne kompendium wiedzy o Łotwie p. Antoniego Filipkowskiego i p. Jansa (Jana) Kevišs-Petuško, reportaże z wydarzeń sportowych, wycieczek po Łotwie, teksty
poświęcone urokliwej stolicy republiki, Rydze i informacje o współpracy gospodarczej Małopolski z Łatgalią. Zapraszam do lektury i odnosząc się do zaproszenia Pana Ambasadora potwierdzam; warto odwiedzać Łotwę, piękny kraj ludzi przyjaznych Polsce.
Kazimierz Kleina
Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
Przewodniczący Parlamentarnej
Grupy Polsko-Łotewskiej

Mariusz Olczak
Archiwum Akt Nowych

STOSunKI POLSKO-ŁOTeWSKIe
W zASObIe ArchIWuM AKT nOWych
W WArSzAWIe1
Archiwum Akt Nowych powstało w sierpniu 1918 r. z inicjatywy
arcybiskupa metropolity warszawskiego, członka Rady Regencyjnej –
Aleksandra Kakowskiego. W lutym 1919 r., dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, zostało włączone w sieć archiwów państwowych z zadaniem zabezpieczenia zbiorów pozostałych po władzach
okupacyjnych i dokumentów centralnych władz Rzeczypospolitej.
Przez ponad dziewięćdziesiąt lat działalności sprawuje opiekę nad polskim dziedzictwem archiwalnym, stając się jednym ze strażników dziedzictwa narodowego. Jako państwowa instytucja podległa Ministrowi
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Naczelnemu Dyrektorowi
Archiwów Państwowych zabezpiecza dokumentację centralnych urzędów administracji państwowej (od Tymczasowej Rady Stanu po Urząd
Rady Ministrów), organizacji, partii politycznych, stowarzyszeń i instytucji społecznych oraz osób, które odegrały istotną rolę w historii
naszego kraju lub polskiej emigracji (jak m.in. Józef Piłsudski, Ignacy
Jan Paderewski, Edward Rydz-Śmigły, Władysław Sikorski, Roman
Lewicki, Janusz Zawodny, Antoni Pająk, Stanisław Grocholski, Andrzej Pomian, Stefan Korboński).
Największa grupa archiwaliów dotyczących stosunków Polski z Łotwą w okresie międzywojennym znajduje się w zespole nr 322 Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie, obejmującym dokumenty z lat
[1915-1917] 1918-1939. Jest to wyjątkowo cenny i niemal kompletnie
1
Tekst opracowany podstawie m.in.: Archiwum Akt Nowych. Informator o zasobie, Warszawa 2007; Inwentarz Akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat [1915-1917], 1918-1939, opr. E. Kołodziej, Warszawa 2000 r.
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zachowany zespół archiwalny obejmujący w sumie prawie 190 metrów
bieżących dokumentacji znajdującej się w 13 874 jednostkach. Opisuje
ona niemal całe spektrum działalności MSZ w okresie międzywojennym, w tym również relacje Państwa Polskiego z Łotwą.
Pierwsza grupa dokumentów dotyczy początków współpracy politycznej pomiędzy obu państwami. Z lat 1921-1929 pochodzą dokumenty potwierdzające uznanie przez Polskę Łotwy, jako państwa.
Towarzyszą im: obszerna oficjalna i okolicznościowa korespondencja
oraz noty dyplomatyczne i telegramy. Z lat 1924-1936 pochodzą z kolei
dokumenty notyfikacyjne prezydentów Łotwy. Zachowały się również
z lat 1920-1938 listy gratulacyjne przesyłane przez członków rządów
Polski i Łotwy, w tym najwięcej wysyłanych przy okazji rocznic państwowych, wyborów, ale również z okazji o charakterze prywatnym;
jest również teczka zawierająca dokumenty opisujące stosunki polityczne Łotwy z Polską oraz korespondencja i raporty z lat 1921-1930, 1936,
1938-1939. Inna teczka, obejmująca lata 1923-1931, zawiera dokumentację stosunków politycznych Łotwy z zagranicą, głównie z Polską,
Niemcami i Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich.
Pokaźna grupa dokumentów dotyczy spraw mniejszości polskiej na
Łotwie, jak i mniejszości łotewskiej w Polsce. Tutaj warto wymienić
teczki zawierające: raporty o mniejszościach, ich położeniu i działalności w roku 1929; tablice statystyczne, korespondencję, raporty dotyczące sytuacji gospodarczej, położenia, szkolnictwa mniejszości polskiej,
raporty poświęcone prasie i polskiemu duszpasterstwu z lat 1929-1939;
raporty i biuletyny dotyczące położenia ludności polskiej na Litwie
i Łotwie, w tym utworzenia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Ryskim z lat 1935-1938; raport o stosunkach politycznych Polski
i Łotwy z roku 1937; materiały dotyczące wzajemnego traktowania
obywateli w stosunkach polsko-łotewskich z lat 1935-1936; dokumenty
w sprawie gwarancji konstytucyjnych dla mniejszości narodowych na
Łotwie z roku 1938; materiały odnoszące się do położenia mniejszości
polskiej i opieki kulturalnej nad nią ze strony Konsulatu RP w Rydze
w latach 1930-1932.
Również pokaźna grupa akt w archiwum MSZ opisuje działalność
polskich organizacji na Łotwie. Są to: raporty, sprawozdania dotyczące
12

założenia w 1928 r. Towarzystwa Opieki nad Polakami na Łotwie,
teczka dotycząca innych polskich organizacji na Łotwie i Tygodnia
Oświaty Ludowej w Dyneburgu organizowanego przez łotewskie Ministerstwo Oświaty z udziałem polskiego Stowarzyszenia Harfa, raporty, czasopisma, a także wykazy subwencji władz polskich i łotewskich
z lat 1932-1933. Dokumenty z teczki Zjednoczenia Polaków na Łotwie
opisują utworzenie, stan i sytuację mniejszości polskiej - zawierają raporty, instrukcje, statut, notatki i korespondencję z lat 1936-1939. Kolejne zbiory dokumentów: teczka Polskiego Akademickiego Związku
Zbliżenia Międzynarodowego Liga na Łotwie z lat 1934-1936; święto
sportu polskiego w Lipawie; działalność Związku Młodzieży Polskiej
i Stowarzyszenia Harfa – raporty, korespondencja, notatki z roku 1938;
teczka na temat wydawanego w Rydze tygodnika Nasze Życie – reorganizacja, kolportaż, raporty, egzemplarze czasopism z lat 1938-1939;
teczka poświęcona polskiemu harcerstwu na Łotwie, w tym jego działalności statutowej, szkoleniu instruktorów, akcji letniej, subwencji,
a także stosunku do niego łotewskich władz skautowych; w dokumentacji występuje również Dyneburskie Towarzystwo Kredytowe oraz
kredyty dla organizacji i przedsiębiorstw polskich w latach 1936-1939;
Towarzystwo Zbliżenia Łotewsko-Polskiego w Rydze, stowarzyszenia
akademickie i sprawy akademickie na Łotwie w latach 1935-1936.
Kolejną grupą akt odnoszących się do interesującego nas tematu
są materiały dotyczące sytuacji polskiego kościoła oraz szkolnictwa na Łotwie: raporty, notatki z lat 1935-1936 dotyczące sytuacji
katolickiej, polskiej mniejszości, kontaktów jej z Polską i polskich
domów zakonnych; raporty, korespondencja o stosunku kleru łotewskiego do Polaków w latach 1937-1938; raporty, petycje i korespondencja na temat ograniczania używania języka polskiego
przy praktykach religijnych mieszkańców Litwy i Łotwy; badania
w 1930 r. nad szkolnictwem polskim prowadzone przez E. Zdrojewskiego; szkolnictwo polskie na Łotwie – sytuacja prawno-organizacyjna i finansowa; studia wyższe w Polsce dla absolwentów
gimnazjów polskich na Łotwie – raporty, notatki, korespondencja,
preliminarz budżetowy z lat 1936-1939; stypendia polsko-łotewskie,
informacje o czasopismach na Łotwie – o treści, nakładzie, egzem13

plarze czasopism; debity czasopism polskich na Łotwie, przeglądy
prasy łotewskiej z 1924 r., gimnazjum polskie w Rydze. Propaganda
antyłotewska – raporty z lat 1935-1936; również szczegółowa dokumentacja dotycząca kursu kroju i szycia w Rydze w latach trzydziestych – dotacje, raporty, korespondencja; kontakty studentów
polskich z Rygi i Kowna w latach 1933-1934.
Dzięki kompletności archiwum MSZ łatwo możemy sprawdzić
na przykład ewidencję nadanych odznaczeń, i to zarówno polskich
nadawanych Łotyszom, jak i łotewskich nadawanych Polakom w latach 1921-1939. Są również wykazy orderów i odznaczeń dla działaczy polskich na Łotwie z lat 1930-1932. Odnotowano także wręczenie
w 1939 r. orderów łotewskich byłemu konsulowi RP w Rydze S.J. Ryniewiczowi i radcy MSZ H. Kwapiszewskiemu. Z lat 1938-1939 zachowała się dokumentacja w postaci korespondencji i wniosków dotycząca
wymiany orderów między Polską a Łotwą z okazji zawarcia układu
o robotnikach rolnych.
Ważną częścią zachowanej dokumentacji są teczki dotyczące komunikacji kolejowej i lotniczej pomiędzy Polską i Łotwą. Tutaj możemy
wspomnieć: raporty, sprawozdania i notatki omawiające współpracę
lotniczą Polski i Łotwy w latach 1935-1936; raport z 1928 r. o umowie o ruchu kolejowym z Polską; teczkę opisującą komunikację lotniczą Estonia-Łotwa-Szwecja – raporty, korespondencję i konwencję
z 1935 r.; umowę lotniczą z Łotwą, umowy z Aerofłotem i Aerotransportem dotyczące połączenia lotniczego Moskwa-Ryga-Sztokholm
z roku 1937; w odniesieniu do polsko-łotewsko-estońskiej kolejowej
komunikacji towarowej – raporty, notatki, wykazy, korespondencja,
druki z lat 1936-1937; polsko-estońsko-łotewska taryfa kolejowa. Linie
lotnicze z roku 1936; taryfy kolejowe i współpraca polsko-łotewsko-estońska – protokoły z konferencji, korespondencja, wycinki prasowe
z lat 1929, 1937, 1939, umowy graniczne z Polską; układ o komunikacji
kolejowej w Polską z 1936 r.; projekt traktatu handlowego i nawigacyjnego z Łotwą z lat trzydziestych.
Współpraca gospodarcza pomiędzy obu państwami to również
duży obszar zachowanej dokumentacji stosunków polsko-łotewskich. W archiwaliach odnajdziemy m.in.: dokumenty odnoszące się
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do handlu zagranicznego, sytuacji ekonomicznej na Łotwie w latach
1926-1927 i 1936; jest również opisana sytuacja ekonomiczna okręgu Konsulatu RP w Lipawie w 1928 r.; utworzenie Banku Polskiego
– raporty, korespondencja, wnioski, notatki z lat 1929-1932; stosunki ekonomiczne z Polską – korespondencja, raporty z lat 1935-1937;
umowy handlowe, celne oraz w sprawie opieki społecznej nad robotnikami polskimi – korespondencja, noty, raporty, wydawnictwa z lat
1935-1936; umowa z Polską w sprawie robotników rolnych – tekst,
protokoły, korespondencja z 1938 r.; umowy z Polską o należnościach
wynikających z reformy rolnej i turystyczna – korespondencja, raporty
z 1934-1936 r.; umowa w sprawie robotników sezonowych z 1938 r.;
umowa polsko-łotewska o pomocy prawnej z 1939 r.; umowa polsko-łotewska o opiece społecznej z 1937 r.; Łotwa – sytuacja wewnętrzna
– raporty z 1929 r.; raporty o stosunkach kulturalnych i oświatowych,
szkolnictwie, stosunkach handlowych z zagranicą, finansach, kredytach
i rolnictwie z 1936 r.; rokowania polsko-łotewskie w sprawie zawarcia umowy o opiece społecznej. Protokoły, instrukcja, sprawozdania,
noty, korespondencja, broszura z lat 1933-1934; tranzyt przez Polskę
i Łotwę z lat 1934-1936. Delimitacja granicy polsko-łotewskiej – korespondencja, raporty, protokoły, taryfy; import polskiego węgla przez
Łotwę, emigracja polskich robotników rolnych na Łotwę – rokowania,
wyjazdy, powroty, przekazywanie do Polski pieniędzy – sprawozdania,
raporty; zatrudnianie polskich robotników sezonowych i przekazywanie ich oszczędności do Polski, zwrot kosztów leczenia polskich
robotników rolnych, rekrutacja, opieka prawna, sprawy paszportowe
– korespondencja, broszury, czasopisma, raporty z lat 1938-1939.
Zachowały się w archiwum MSZ również dokumenty obrazujące
różnego rodzaju nieporozumienia w stosunkach polsko-łotewskich:
działania władz łotewskich po wywieszeniu portretu Józefa Piłsudskiego w szkole w Warnowiczach w 1929 r. – raporty, wycinki prasowe; antypolska i antyłotewska kampania prasowa w latach 1934-1936,
wizyta sekretarza generalnego MSZ V. Muntersa w Warszawie; dążenia separatystyczne w Łatgalii i polityka władz. Nieprzyjazne nastroje w stosunku do sezonowych robotników polskich – raporty, nota,
ulotka z 1939 r.; pretensje Polaków do władz łotewskich w związku
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z reformą rolną, zasiłki dla poszkodowanych obywateli polskich w latach 1932-1939.
W centrali MSZ zachowały się dokumenty dotyczące spraw polskich placówek na Łotwie, w tym: fundusz specjalny Poselstwa RP
w Rydze, 1934 r.; sprawy budżetowe i organizacja oraz działalność placówek polskich na Łotwie, 1929 r.; raport administracyjny Konsulatu
RP w Rydze z 1929 r.; raporty prasowe Konsulatu RP w Dyneburgu
i Lipawie oraz Poselstwa RP w Rydze z lat 1922-1936; Biuletyny Informacyjne Polskiego Biura Prasowego w Rydze; przeglądy prasowe
Polskiej Agencji Prasowej w Rydze z 1922 r.; ale również dokumenty
dotyczące budynku Poselstwa Łotwy w Warszawie – spór z lokatorami
– korespondencja z lat 1928-1929.
Z zakresu stosunków kulturalnych pomiędzy obu państwami możemy wymienić następujące zachowane archiwalia: obchody z okazji
rocznic odzyskania niepodległości, wyzwolenia Dyneburga i Łatgalii
oraz ku czci poległych żołnierzy łotewskich – korespondencja
z 1935 r.; wystawa malarska H. Teodorowicz-Karpowskiej w 1926 r.;
wystawa rolniczo-przemysłowa na Łotwie; wystawa organizacji paramilitarnej na Łotwie w 1926 r.; odczyty o Polsce na Łotwie w latach
1935-1936; stosunki teatralne i filmowe polsko-łotewskie, stosunki
pomiędzy rozgłośniami radiowymi – wymiana koncertów, artystów,
nut, partytur w latach 1934-1935; stosunki sportowe Polski z Łotwą
w latach trzydziestych; wystawy sztuki łotewskiej w Warszawie, wystawy turystyczne w Polsce i na Łotwie, 1934-1936; wydawnictwa
naukowe i polityczne ukazujące się na Łotwie w latach trzydziestych;
dokumentacja wycieczek z Polski na Łotwę w latach trzydziestych;
polska propaganda w dziedzinie teatru, literatury, muzyki i baletu
na Łotwie – raporty, notatki, korespondencja z 1939 r.; dokumenty
z obchodów dziesięciolecia odzyskania niepodległości przez Łotwę
– książki pamiątkowe dla delegacji polskiej z 1929 r.; uroczystości
polskie na Łotwie, propaganda antypolska. Sprawy turystyczne między Polską i Łotwą w latach 1927-1936 – korespondencja, raporty, wydawnictwa; z pozostałej dokumentacji zachowały się również
sprawy paszportowe i wizowe Polaków wyjeżdżających na Łotwę
w latach trzydziestych; kapitał polski w banku ryskim. Korespon16

dencja z 1939 r.; przemówienie ministra Józefa Becka w czasie pobytu na Łotwie; wychodźstwo polskie na Łotwie wobec zgonu Józefa
Piłsudskiego - notatki, pisma z 1935 r.; ruch okrętowy w portach łotewskich, wizyty lotników polskich na Łotwie w latach trzydziestych;
wykonywanie polskich wyroków i orzeczeń sądowych na Łotwie
w latach 1938-1939; wykaz obywateli łotewskich pracujących w Polsce, wydalenia obywateli łotewskich w latach 1937-1939; zniesienie
łotewskich wiz wjazdowych dla obywateli Gdańska w 1934 r.
Na pewno wartą uwagi jest spora grupa archiwaliów dotyczących
pracowników polskiej i łotewskiej służby dyplomatycznej zatrudnionych w placówkach na terenie obu państw. Zachowały się listy uwierzytelniające, mowy audiencyjne, listy odręczne przedstawicieli Polski
i Łotwy z lat 1919-1939; również listy odwołujące posłów polskich
i łotewskich z lat 1920-1938; Lettres de créance, agrements posłów polskich
i łotewskich, noty audiencyjne, wykazy personalne poselstwa łotewskiego z lat 1934-1939; interesująca jest korespondencja z lat 19231939 obejmująca sprawy mianowań i exequatur (zgoda na przyjęcie)
konsulów łotewskich w Polsce i Wolnym Mieście Gdańsku, opisująca
zasięg terytorialny poszczególnych konsulatów, jak i kandydatów na
konsulów honorowych. Tej głównej części dokumentacji towarzyszy
cały szereg teczek zawierających sprawy życia codziennego dyplomatów polskich i łotewskich, jak m.in. kwestie wystawiania dokumentów,
legitymacji, paszportów, odbytych podróży, ułatwień kolejowych i celnych (1938-1939), zwolnień przedstawicieli konsularnych Łotwy od
podatków i opłat celnych związanych z samochodami (1934-1939),
zwolnienia od cła aparatu radiowego dla Konsulatu Łotwy w Gdańsku
(1936, 1939), jest również zachowana korespondencja dotycząca spraw
sądowych, policyjnych dyplomatów łotewskich i ich rodzin oraz przyznane ulgi finansowe (1936, 1938, 1939 r.).
MSZ zbierało dokumenty dotyczące bezpośrednio sytuacji wewnętrznej Łotwy, a szczególnie te, które mogły mieć wpływ na polską
politykę. Tutaj można wymienić m.in. raporty sytuacyjne o propagandzie komunistycznej na Łotwie; informację o działalności organizacji białogwardyjskiej Głarengapa z 1936 r., czy też o zamachu stanu
i Wszechłotewskim Dniu Rolników w Rydze z lat 1934-1936.
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Zachowała się również dokumentacja drobniejszych kwestii, jak np.
z roku 1936 sprawa apteczki od polskiej dla łotewskiej młodzieży działającej w Czerwonym Krzyżu; z lat 1927-1929 archiwalia poszukiwań
w Polsce ikony włodzimierskiej z Dyneburga; z roku 1935 opis starań
łotewskiego ogrodu zoologicznego o pozyskanie zwierząt z polskich
ogrodów; czy wreszcie z roku 1933 dotyczące transportu łodzi do
polskiego Klubu Wioślarskiego w Dyneburgu.
Szeroka problematyka stosunków polsko-łotewskich znajduje się
również w dokumentacji szeregu placówek dyplomatycznych przechowywanych w zasobie AAN. Tutaj możemy wymienić m.in. zespół
nr 497 Poselstwo RP w Sztokholmie z lat [1914] 1919-1945 zawierający
dokumenty opisujące sytuację wewnętrzną i politykę zagraniczną Estonii i Łotwy; zespół nr 563 Poselstwo RP w Charkowie z lat 1921-1924,
w którym znajdują się materiały dotyczące stosunków politycznych
i ekonomicznych z Łotwą w latach 1922-1923; zespół nr 460 Konsulat
RP w Użhorodzie z lat [1922] 1928-1938 z opisem zarówno mniejszości
narodowych w Polsce, jak i zjazdu mniejszości rosyjskiej w Rydze; zespół nr 466 Poselstwo RP w Atenach z lat 1919-1939 z materiałem opisującym stosunki Polski z Łotwą w latach 1920-1935; wreszcie zespół nr
499 Konsulat RP w Buffalo z lat 1920-1932 z dokumentami dotyczącymi
polityki wewnętrznej i zagranicznej Łotwy w latach 1920-1931.
W innych zespołach przechowywanych w AAN także natrafiamy
na problematykę łotewską i polsko-łotewską. I tak w zespole nr 1281
Partie i organizacje polityczne krajów europejskich i zamorskich – zbiór akt z lat
1883-1944 wśród szeregu partii z całej Europy i świata odnajdujemy
materiały archiwalne dotyczące partii łotewskich pochodzące z lat 18971930; z kolei w zespole nr 1191 Attachés wojskowi RP przy rządach państw
kapitalistycznych z lat 1919-1939 możemy natrafić na kilkadziesiąt teczek
z raportami, sprawozdaniami, meldunkami i korespondencją polskiego
attaché wojskowego w Rydze z okresu międzywojennego. W zespole
nr 45 Kolekcja opracowań i odpisów dokumentów dotyczących stosunków Polski
z Łotwą, Litwą, Rosją Radziecką, Gdańskiem, Ukrainą z lat 1914-1928, 19321938 zdeponowano raporty, korespondencję i referaty dotyczące stosunków Polski z Łotwą z lat 1918-1928. Dokumenty o relacjach między
naszymi krajami zawierają również zespoły Kancelaria Cywilna Naczelnika
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Państwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sztab Główny w Warszawie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie, Delegatura Rządu RP na
Kraj (informacje na temat wydarzeń na terenie Łotwy), Armia Krajowa
(działalność polskiego wywiadu na terenie Łotwy), Akta Stefana i Zofii
Korbońskich (współpraca Polski i Łotwy w Assembly of Captive European
Nations), Akta Reginalda Urcha (korespondent pisma „The Times“ w Rydze i Warszawie), Akta Cezarego Chlebowskiego (dokumentacja „Wachlarza”
z terenu Łotwy).

Od redakcji:
Reprodukcje wybranych dokumentów, dotyczących stosunków polsko-łotewskich,
pochodzące z Archiwum Akt Nowych, są umieszczone na końcu książki.

Antoni Filipkowski,
Jans Kevišs-Petuško

ŁOTWA, nASz bAŁTycKI SąSIAd2
Łotwa jest drugim, ekologicznie najczystszym, krajem na świecie.
Leżąc w Europie Północno-Wschodniej, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, i mając mocarstwa za sąsiadów, Łotyszom nie było łatwo zachować tożsamość narodową. Niepodległość wywalczyli w 1918 r., a już
w 1940 r. włączeni zostali, jako republika, do ZSRR. Łotwa ponownie stała się suwerenna w 1990 r., od 2004 r. należy do NATO i Unii
Europejskiej. Powierzchnia Łotwy wynosi 64.589 km2, z czego 39%
stanowią lasy. Ma ponad trzy tysiące jezior. Jedna trzecia obywateli
mieszka w Rydze (ok. 800 tys. mieszkańców). Klimat jest umiarkowany, charakteryzuje się ciepłym latem i dość surową zimą. Pogoda jest
często wietrzna i wilgotna z powodu sąsiedztwa z Morzem Bałtyckim.
Malownicze rzeki Salaca, Abava i Gauja dostarczają niesamowitych
przeżyć kajakarzom i wędkarzom, wybierającym się łódkami na połowy pstrągów. Zimą wielką popularnością cieszą się łyżwy i narty. Wyciągi narciarskie znajdują się w Ergli i Sigulda, zaś w Valmeira dobre
warunki narciarskie zapewnia sztuczny śnieg.
Na terenie tego państwa są reprezentowane wszystkie wyznania
chrześcijańskie, znacznie mniej jest wyznawców judaizmu i islamu.
Pielęgnowane są tradycje, sięgające czasów pogańskich, mity i legendy
związane z początkami państwa. Formą podtrzymywania łotewskiej
tożsamości narodowej były, mające korzenie pogańskie, święta pieśni,
2
Artykuł powstał dzięki współpracy z Ambasadą Łotwy w Warszawie,
z wykorzystaniem informacji zamieszczonych w przewodnikach i informatorach
turystycznych dotyczących Łotwy, i w niewielkim stopniu na podstawie własnych
obserwacji poczynionych podczas wizyty studyjnej na Łotwie w kwietniu 2013r.
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w czasie których śpiewano tzw. dainy, krótkie, rytmiczne czterowierszowe strofki. Jedna z najpopularniejszych brzmi: Śpiewając rodzę się,
śpiewając rosnę, śpiewając przeżywam całe życie, śpiewając patrzę na swą śmierć
w ogrodach raju. Są pieśni na święta pogańskie, chrześcijańskie, na święto
duchów, na święto boga Ligo, później św. Jana.
Łotwa składa się z czterech regionów: Vidzeme – najbogatszy region
w państwie, w którym znajduje się stolica Ryga, Kurzeme, która ma najdłuższą część granicy morskiej państwa i największe porty handlowe,
Zemgale – graniczy z Litwą i Łatgale – część byłych Inflant.
Łatgalia – najmniej uprzemysłowiony i najmniej zaludniony (2 osoby
na 1 km2), najuboższy region Łotwy, region niebieskich jezior, zachwyca
swoją niepowtarzalną przyrodą, tradycjami kulinarnymi i pięknym rękodziełem rzemieślników. Współczesna Łatgalia to historyczne polskie
Inflanty, jedyna część obecnej Łotwy, która pozostała przy Rzeczpospolitej Obojga Narodów po podpisaniu pokoju w Oliwie w 1660 r. Polska
historia w Inflantach zaczęła się ponad sto lat wcześniej, za czasów panowania ostatniego króla z dynastii jagiellońskiej. Wtedy to nałożyły się
na siebie: ambitna polityka Zygmunta Augusta, agresywne poczynania
Iwana IV Groźnego i konflikt pomiędzy państwem zakonnym a arcybiskupem Rygi. Wynikiem politycznych rozgrywek były traktaty w Pasvalys
i w Wilnie, rozpoczynające polskie czasy w Inflantach. Po pokoju oliwskim część Łatgalii, zwana popularnie Inflantami Polskimi, pozostała
przy Rzeczypospolitej aż do pierwszego rozbioru. Polskie ślady są widoczne do dziś; w Łatgalii mieszka spora mniejszość polska, utrzymująca
z macierzą kontakty naukowe, kulturalne i społeczne. Odrębności tego
regionu wobec pozostałej, protestanckiej części Łotwy dowodzi również
dominujące wyznanie – katolicyzm, dialekt łatgalski oraz inne zwyczaje
mieszkańców. Z terenu Inflant Polskich wywodziły się zacne i cenione rody, jednoznacznie kojarzone z Polską i polskością, jak choćby ród
Platerów (postać Emilii Plater przywołał Adam Mickiewicz w wierszu
«Śmierć pułkownika»), czy też rodzina wielkiego badacza etnografii, historii i kultury tych ziem – Gustawa Manteuffla3.

3

Ur. 18.11.1832 r., zm. 14.06.1916 r. [przyp.red.]
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Pierwsze wzmianki o Līvāni pochodzą z 1289 r., początek dzisiejszego Līvāni, to 1533 r. Otwarcie linii kolejowej Ryga – Orła w 1861 r.
spowodowało intensywny rozwój Livenhof. W 1926 r. Līvāni uzyskało
prawa miasta. Līvāni jest piątym, co do wielkości, miastem regionu
Łatgalii. W Līvāni skupia się przemysł, są urzędy administracji i instytucje samorządowe. Restaurowane są zabytki i budowane nowe obiekty.
Prawie w stu procentach odnowiono zachowane dwory i ich wnętrza,
powstał szlak rowerowy wzdłuż całego miasta. Odnowiona została
infrastruktura komunalna miasta.
Dyneburg (Daugavpils) (101 057 mieszkańców) jest drugim pod
względem wielkości miastem Łotwy, jednym z dziewięciu miast krajowego znaczenia i największym miastem w Łatgalii. Stanowi centrum
przemysłu, edukacji oraz kultury, sportu i wypoczynku. Pierwszy raz
nazwa miasta została odnotowana w źródłach historycznych w 1275 r.
W ciągu stuleci miasto należało do Zakonu Kawalerów Mieczowych
(Zakon Liwoński), do Rzeczypospolitej Obojga Narodów i do rosyjskiego imperium. W swej historii Dyneburg miał różne nazwy:
Dunaburg, Borisoglebsk, Dźwińsk. Prawa miasta Dyneburg uzyskał
w 1582 r. Jest miastem wielonarodowym, 14% jego mieszkańców ma
polskie pochodzenie. Od 1991 r. w Dyneburgu działa szkoła polska
imienia Józefa Piłsudskiego, w 1997 r. w przedwojennym Domu Polskim zostało utworzone Centrum Kultury Polskiej. Obecnie Centrum
promuje polskie narodowe tradycje i dziedzictwo kulturowe. W centrum działają różnorodne zespoły artystyczne i odbywają się imprezy.
Obiekty i miejsca charakterystyczne dla miasta są ulokowane na
Wzgórzu Kościelnym. Znajdują się tam, tuż obok siebie, świątynie
czterech wyznań: rzymsko-katolicki kościół Najświętszej Marii Panny,
katedra prawosławna świętych męczenników Borysa i Gleba, katedra
(luterańska) Marcina Lutra oraz świątynia Zmartwychwstania, Narodzenia Matki Bożej i św. Mikołaja Cudotwórcy na Nowym Planie staroobrzędowców.
Twierdza Dyneburska to symbol miasta. Okazała budowa fortyfikacyjna zajmująca ponad 150 ha, jest jedynym, praktycznie bez zmian
zachowanym, przykładem twierdzy z pierwszej połowy XIX wieku
w Europie Wschodniej. Zarys fortyfikacji tworzy wał ochronny za22

wierający 8 bastionów, 6 rawelin, 6 kontragard oraz inne konstrukcje
obronne. Każdy szczegół twierdzy wypracowany jest przez doświadczenia budowlane najlepszych szkół architektów carskiej Rosji i Europy. Obecnie w twierdzy odbywają się potężne prace renowacyjne.
Niedługo tam swoje drzwi dla zwiedzających otworzy Centrum Sztuki
Marka Rothko.
Mark Rothko jest znanym łotewskim malarzem rangi światowej4.
Kolekcję Centrum tworzą oryginały i kopie obrazów z różnych okresów twórczości malarza oraz prace krajowych i zagranicznych artystów
z międzynarodowego pleneru im. Marka Rothko.
Aglona to miasto znane na Łotwie oraz na całym świecie, jako centrum katolicyzmu, podobnie jak Częstochowa w Polsce. Każdego roku
15 sierpnia odbywa się pielgrzymka do Aglony. W 1993 r. piękną barokową bazylikę aglońską odwiedził papież Jan Paweł II. W bazylice
znajduje się kolekcja obrazów, rzeźb oraz dóbr sztuki, w tym bardzo
znany obraz Matki Boskiej Aglońskiej, który uważany jest za cudowny.
W XIII-XVI wiekach na terenie Rzeżycy (Rēzekne) stał Zamek Zakonu Liwońskiego. Od 1582 do 1772 r. Rzeżyca należała do Rzeczypospolitej. Po rozbiorze Polski w 1772 r. weszła w skład imperium
rosyjskiego. Dzisiaj Rzeżyca jest centrum kultury i edukacji Łatgalii.
W Kurzeme (dawnej części Kurlandii) leży Lipawa (Liepāja), trzecie pod
względem wielkości miasto na Łotwie, położone nad Morzem Bałtyckim, z plażą o szerokości 50-80 m, pokrytą drobnym białym piaskiem.
Pierwsze wzmianki o Lipawie pochodzą z 4 kwietnia 1253 r., kiedy to
w źródłach historycznych zostało zapisane istnienie osiedla Liwa. W Lipawie zatrzymać się należy na Placu Róż, spojrzeć na secesyjną architekturę, rzeźby przedstawiające postacie z hymnu Lipawy, odwiedzić
park Jurmały, kościoły i port wojenny. W Domu Rzemieślników można
obserwować, w jaki sposób bursztyn staje się biżuterią, zobaczyć, jak
powstają stroje narodowe oraz lniane obrusy. Ponadto tkacze pozwolą
zwiedzającym usiąść przy maszynie tkackiej i poczuć, jak włókno staje
się częścią tkaniny. Zwiedzający zobaczą, jak powstają: biżuteria, moneMark Rothko ur. 25 września 1903 r. w Dyneburgu, zm. 25 lutego 1970 r.
w Nowym Jorku [przyp.red.]
4
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ty, dzbanki gliniane, przedmioty wykonane z wikliny oraz nowoczesne
przedmioty sztuki. Ekspozycja w Domu Rzemieślników przedstawia
stroje narodowe Dolnej Kurzeme, najdłuższe na świecie korale z bursztynu, wytwory rzemieślników z różnych okresów i stare narzędzia pracy.
W Katedrze Trójcy Przenajświętszej w Lipawie znajdują się największe na świecie historyczne organy mechaniczne. Z wieży Katedry
można podziwiać wspaniałą panoramę Lipawy.
Port wojenny w Lipawie jest największym, historycznym wojskowym terenem w krajach bałtyckich. Początkowo było to miejsce zamknięte, nawet dla mieszkańców Lipawy, zupełnie niezależne od miasta pod względem infrastruktury, elektrowni i kanalizacji, z własnym
kościołem i szkołami. Dzisiaj port łączy w sobie wojskową elegancję
carskiej Rosji i rubaszność radzieckiego militaryzmu.
Dom Gościnny Poriņš znajduje się w historycznym centrum Lipawy,
na ulicy otoczonej przez historyczną drewnianą zabudowę, odległej
o 15 minut od morza. Drzwi Poriņš zawsze są otwarte dla osób, które
lubią ciszę i spokój. Budynek, który powstał w 1899 r., uzyskał drugą
młodość i został uzupełniony nowoczesną dobudową. Dom gościnny
został nazwany imieniem pierwszego właściciela – Pana Poriņš. Znajduje się tutaj restauracja Medus (Miód), z oryginalnym wyposażeniem,
np. ścianą, która jest wykonana z brzozy. Ściana ta ma w sobie coś
niesamowitego, bo każdy, kto wchodzi do restauracji, chce jej dotknąć.
Ofertą specjalną domu gościnnego Ievlejas jest zapoznawanie gości
z procesem wypieku chleba wraz z możliwością upieczenia swojego
własnego bochenka.
W Jūrkalne wysoki brzeg (do 20 m wysokości) morza jest jednym
z najładniejszych wybrzeży Morza Bałtyckiego na Łotwie, z cichą
plażą, niedotkniętą przez cywilizację. Od stromego brzegu na plaże
prowadzą specjalnie stworzone schody. Jest to również odpowiednie
miejsce dla paralotniarstwa.
Windawa jest miastem nad Morzem Bałtyckim z piękną piaskową
plażą z błękitną flagą5. Windawa uważana jest za miasto szczególnie
...to znaczy plaża jest czysta, bezpieczna i odpowiednio wyposażona (por. str.
25 – opis plaży w Jurmale) [przyp.red.]
5
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przyjazne dla odpoczynku rodzinnego. Najbardziej znane jest dziecięce miasteczko. Szczególnie polecany jest Park Przygód Wodnych oraz
Park Wodny. Warto zabawić się w Parku Przygód oraz przejechać się
stuletnim małym pociągiem Mazbānītis w Przymorskim Muzeum na
świeżym powietrzu. Piękne widoki Windawy można też oglądać podczas podróży statkiem Hercog Jekab, a patrzeć na gwiazdy w planetarium
oraz obserwatorium. Windawa jest uważana również za miasto kwiatów oraz fontann. Piękne kompozycje z kwiatów np. rodziny kaczek
i zajęcy są bardzo znanym obiektem dla fotografów. Windawę nazywają
również miastem krówek. Jest ich trzydzieści, największe mają 4 m wysokości i 7 m długości. Windawa ma własną walutę – venti, którą można
zarobić jeszcze przed wyjazdem, odwiedzając www.visitventspils.com.
Z tymi pieniędzmi można uzyskać wspaniałe zniżki we wszystkich
obiektach turystycznych, nawet w hotelach i kawiarniach.
Jurmała (Jūrmala) jest największym miastem wypoczynkowym (kurortem) nad tą częścią Bałtyku, odległym 25 km od Rygi. Kurort –
w centrach rehabilitacji, hotelach wypoczynkowych oraz centrach SPA
- łączy w sobie dawne tradycje oraz nowoczesne technologie. Oferuje
500 rodzajów usług rehabilitacyjnych i SPA. 32 km plaży pokrywa biały kwarcowy piasek, jonizowane powietrze jest nasycone zapachem
morza i sosen. To polepsza i wzmacnia odporność, poprawia samopoczucie oraz ogólny stan zdrowia. Plaża ma status błękitnej flagi, co znaczy, że jest to plaża czysta, bezpieczna i odpowiednio wyposażona. Na
plaży jest możliwość wynajęcia rowerów wodnych, gry w piłkę nożną,
siatkówkę oraz uczenia się surfingu. Są tam organizowane międzynarodowe zawody piłki nożnej, siatkówki oraz piłki ręcznej.
Specyfiką Jurmały jest drewniana zabudowa z werandami oraz bogato dekorowanymi dachami. Zamożniejsze drewniane domy, które
zostały projektowane przez znanych architektów, mają duże ogrody,
baseny, fontanny oraz rzeźby ogrodowe. W drugiej połowie XIX w.
odbywało się tu dużo koncertów. Dzielnica Dzintari jest bardzo znana
z unikatowej w Europie sali koncertowej, w której regularnie odbywają się koncerty znanych artystów. Tutaj harmonicznie wzajemnie
się uzupełniają klasycyzm, Art Nouveau (styl secesyjny), narodowy romantyzm oraz funkcjonalizm. Listę pomników architektury tworzą 44
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budynki, lecz historyczną zabudowę tworzy ponad 4000 budynków.
Jurmała złączyła 14 dzielnic willowych. Tutaj znajduje sią spokojna
Priedaine i Majori z zawsze ożywioną ulicą Jomas, z wieloma restauracjami i atrakcjami wszelkiego rodzaju. Bulduri i Dzintari są dzielnicami
klasycznych secesyjnych oraz nowoczesnych domków wypoczynkowych. Od Vaivari do Jaundubulti jest strefa domów prywatnych.
Najdalej na zachód znajduje się Ķemeri – centrum administracyjne
Narodowego Parku Ķemeri ze źródłami niepowtarzalnej w całym
świecie wody mineralnej oraz kopalnią borowiny i niespotykanymi
traktami przyrodniczymi. Podczas wakacji letnich z Rygi do Jurmały
płynie statek New way. Kluby jachtowe oferują wynajęcie jachtów, motorówek oraz nart wodnych. Odbywają się tradycyjne zawody w wioślarstwie, żeglarstwie i w sporcie motorowym. Swoje atrakcje oferuje
również park wodny Līvu akvaparks, który jest jednym z największych
parków wodnych w północnej Europie. Turystów w okresie letnim
wozi elektromobil, natomiast rozrywkę dla dzieci oferuje park leśny
Dzintari, w którym na obszarze 14 ha znajduje się nie tylko najwyższa
wieża obserwacyjna na Łotwie (33,5m), lecz również są inne atrakcje.
W 2012 r. Jurmała została odznaczona tytułem najlepszego kierunku
turystycznego dla rodzin z dziećmi.
Jurmałę można zwiedzać również w czasie wycieczek rowerowych,
podczas których jest okazja obserwacji ptaków, nietoperzy i bobrów.
Rzadkie i chronione obiekty można zobaczyć w Parku Narodowym
Ķemeri oraz w ogrodzie dendrologicznym. W parku Ragas Kāpas są:
wydma o wysokości 18,2 m oraz trzystuletnie sosny. Z historią Jurmały zapoznamy się, odwiedzając Muzeum Miasta Jurmały. Muzeum na
wolnym powietrzu ukazuje Jurmałę, jako pradawną wioskę rybacką.
Letni spacer wzdłuż najstarszej promenadowej ulicy Jomas to najlepszy sposób, aby zapoznać się z rytmem życia miasta. Menu oferowane przez restauracje w Jurmale jest zaskakująco różnorodne. Są
restauracje kuchni łotewskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, libańskiej, chińskiej, tajskiej, indyjskiej, japońskiej i innych narodowości, z wykwitną
kuchnią i z prostymi daniami.
Ryga, Stolica Republiki Łotewskiej, leżąca nad brzegiem Daugavy
(Dźwina), przy jej ujściu do Zatoki Ryskiej, jest Europejską Stolicą
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Kultury 2014 r. Podstawową cechę panoramy Rygi stanowią trzy wysokie iglice nad linią nadbrzeża, omywanego przez Dźwinę – wieże kościołów św. Piotra, św. Jakuba oraz Katedry Tumskiej. Po lewej stronie
panoramy rolę elementu zamykającego pełni zachowany do naszych
dni zamek zakonu liwońskiego (1330 r.). Środkowy zarys panoramy
stanowią wieże kościołów Matki Boskiej Bolesnej, św. Marii Magdaleny, Anglikańskiego, św. Jana oraz Reformatów i budynek Ryskiego
Instytutu Technicznego. Panorama Vecrigi (starego miasta Rygi), stanowi wartość zabytkową – w 1997 r. Vecriga została wpisana na listę
Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Dwa tysiące lat temu tereny te zamieszkiwali Kursowie i Libowie.
W drugiej połowie XII w. przybyli tutaj kupcy niemieccy i spodobał się
im półwysep, który tworzyła wpadająca do Dźwiny rzeka Riga. W kronikach Henryka Łotysza, w 1198 r. po raz pierwszy została wymieniona
nazwa miejsca obecnej Rygi – tutaj w walce z Libami wódz Imanta zabija
biskupa krzyżowców niemieckich Bertholda. Biskup Albert I, następca
zabitego, w 1201 r. jako stolicę diecezji wybiera właśnie Rygę. Rok ten
uważany jest za datę założenia miasta. W 1209 r. w pismach po raz
pierwszy wymieniono nazwę kościoła św. Piotra, w 1211 r. poza terenem
pierwszego niemieckiego osiedla zostały założone podstawy obecnego
Tumu, a w 1225 r. wzniesiono kościół św. Jakuba.
Podstawę dobrobytu miasta stanowił handel. W XIV w. Ryga
przekształca się w ważne miasto związku miast hanzeatyckich oraz
centrum rzemieślnicze. Zmieniała się władza na Łotwie, zmieniali
się gospodarze Rygi – panowali tutaj nie tylko Niemcy, lecz również
Duńczycy, Polacy, Szwedzi, Rosjanie. W przeciągu wieków Ryga stała
się jednym z najpiękniejszych miast Europy, zwanym często Małym
Paryżem. Vecriga, zespół bulwarów otaczający stare miasto (projekt
architektów Johana Daniela Felsko i Otto Dlce, 1856 r.), drewniana
zabudowa Pardaugawy, Mezaparks, secesyjne kamieniczki, wielka ilość
parków i ogrodów są charakterystyczne dla Rygi. Zaczynając od XIII
do XVIII w., a nawet w XIX w. większość mieszkańców Rygi stanowili
Niemcy i Łotysze. Dopiero pod koniec XIX w. i na początku XX w.,
dominującą narodowością w Rydze stali się Łotysze. Obecnie Ryga
jest wielonarodowym miastem, liczącym około 800 tys. mieszkańców.
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Ryga, miejsce światowych kulturalnych imprez, w 2014 r. staje się
kulturowym centrum Europy. W ciągu tego roku w Rydze, jako w Europejskiej Stolicy Kultury, odbędą się setki imprez.
Jedną z najważniejszych wartości Rygi jest multikulturowość, wynikająca z zamieszkiwania od zawsze razem – Łotyszów, Niemców,
Rosjan, Polaków, Szwedów, Finów i innych narodowości. Ta różnorodność, dostrzeżona przez Johanna Gottfrieda Herdera i Immanuela
Kanta, grała ważną rolę w rozwoju niemieckiej filozofii epoki Oświecenia, była kolebką geniuszu kinematografii Siergieja Eisensteina, filozofa
Izaaka Berlina oraz azylem dla mistrza opery Richarda Wagnera. Przez
wieki była źródłem inspiracji dla wielu innych wybitnych Europejczyków.
Ryga przygotowała się do roku 2014. Goście stolicy mogą cieszyć
się perłami muzyki, wykonywanymi przez uznawane na skalę świata
chóry z Łotwy, wspaniałymi inscenizacjami operowymi, występami nowoczesnych artystów, koncertami muzyki pop, wystawami sztuki, wielkim świętowaniem świąt narodowych i wieloma innymi wydarzeniami.
Jednocześnie gospodarze miasta podkreślają, że Ryga jest wspaniałym
miejscem nie tylko podczas specjalnych okazji.
Ryga oferuje dynamiczne życie kulturalne. Narodowa Opera Łotwy gromadzi artystów na światowym poziomie. Hale koncertowe
regularnie oferują koncerty muzyki klasycznej i popularnej, hale wystawowe – dzieła klasycznych i nowoczesnych światowo uznawanych
artystów.
Restauracje ryskie oferują fuzje kuchni różnych narodów. W 2013 r.
Ryga była stolicą gastronomii. Najważniejszym wydarzeniem był Ryski
Tydzień Restauracyjny, podczas którego najlepsi kucharze oferowali
sezonowe produkty w ich własnym stylu, a odkrywcy smaków cieszyli
się z nich i je oceniali.
Ryga jest perłą architektury, gdzie spotykają się stulecia. Ma ponad
800 lat. To osiemsetletnie gotyckie kościoły, średniowieczne budynki
Starej Rygi, znakomity Art Nouveau, jak również drewniana charakterystyczna zabudowa. Każde stulecie zostawiło coś w architekturze
miasta. Tutaj dziedzictwo kulturowe współżyje z bystrym rytmem nowoczesnego życia.
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Ryga jest miastem urody i dobrej kondycji fizycznej. Oferuje wiele
możliwości zabiegów SPA oraz procedur odnowy biologicznej – takie
możliwości są nawet w centrum miasta. Zabiegi lecznicze w Rydze
stały się znane dzięki atrakcyjnym cenom oraz wysokiej jakości usług.
Poza tym maraton, zawody przygodowe – to tylko kilka dyscyplin, którymi można się zająć w Rydze. Parki są dostosowane do joggingu latem
i jazdy na nartach zimą. Zasoby wodne, pola golfowe, miejsca sportu
motorowego – jest coś dla każdego sportowego entuzjasty.

Włodzimierz Amerski
Wojciech choina

GdAńSKIe JAchTy uczeSTnIczą
W The TALL ShIPS rAceS 2013 6
W ramach największych na Bałtyku The Tall Ships Races 2013, uczestniczące w nich jednostki, zawinęły 25 lipca 2013 r. do Rygi. Miały one
już za sobą wyścigi na sześciusetmilowej trasie z duńskiego Aarhus do
Helsinek oraz rejs przyjaźni z wymianą załóg do Rygi. Regaty bałtyckie,
które rozpoczęły się 4 lipca w Aarhus, zakończyły się w początkach
sierpnia w Szczecinie.
W regatach brało udział łącznie około 100 jednostek. Wśród nich
były m.in. polskie „Fryderyk Chopin” (zwycięzca z roku 2012), „Gedania”, „Joseph Conrad”, „Lay B”, „Legia”, „Kapitan Borchardt”, „Mestwin”, a także rosyjskie „Kruzenshtern” i „Mir”, niemiecki „Aleksander von Humboldt II”. Postój w Rydze zaplanowano od 25 do
28 lipca. W tym czasie odbywały się liczne koncerty, imprezy oraz
niezwykle barwna parada członków wszystkich załóg po głównych
ulicach Starego Miasta.
The Tall Ships Races odbywają się od 1936 r., ich celem jest m.in.
popularyzacja żeglarstwa wśród młodych ludzi. Każda załoga musi
składać się z minimum 50 %. jej członków w wieku od 15 do 25 lat.
Jednostki podzielone są na cztery klasy:
̶ A – żaglowce o długości powyżej 40 m;
̶ B – jednostki o długości 9,14 – 40 m z tradycyjnym ożaglowaniem;
̶ C – jachty morskie bez spinakera (od 9,14 do 40 m);
̶ D – jachty morskie ze spinakerem (od 9,14 do 40 m).
6
Na szczeciński finał regat The Tall Ships Races 2013 w dniach 3-6 sierpnia
2013 r. przypłynęło ponad 100 jednostek. W tych dniach odwiedziło Szczecin
ponad 2,5 mln. osób (za http://tallships.szczecin.eu) [przyp.red.]
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Polskie porty wielokrotnie gościły te największe na Bałtyku regaty.
W Gdyni kończyły się zawody w 1992 r., Gdańsk był miastem startowym w 2000 r., a Szczecin był docelowym portem regat w 2007 r.
Christer Samuelsson, szef Sail Traing International w imieniu organizatorów podziękował władzom Rygi za ponowne, po czterech latach,
zaproszenie żeglarzy do tego bałtyckiego miasta. Do stolicy Łotwy
przypłynęło 95 jednostek z 15 krajów. Na ich pokładach przybyło
łącznie około 3 tys. żeglarzy aż 37 narodowości. Wśród nich połowę
stanowili kadeci w wieku od 15 do 25 lat. Te regaty nie byłyby możliwe
bez wsparcia m.in. miasta Szczecin.
Pierwszego dnia pobytu w Rydze, na centralnym placu w porcie
odbyły się koncerty rodzimych zespołów muzycznych. Przez niemal
cały dzień mieszkańcy Rygi i liczni goście mieli możliwość wejścia na
pokłady cumujących przy nabrzeżach żaglowców. Największym zainteresowaniem cieszył się rosyjski bark Kruzenshtern, który niedawno
gościł w grodzie nad Motławą w ramach Baltic Sail. Również i w Rydze
robił on ogromne wrażenie ze względu na swoją wielkość: 114,40 m
długości i 3 tys. m2 żagli. Jego załoga liczyła aż 257 osób.
Pobyt polskiego żaglowca s/y Fryderyk Chopin w Rydze był okazją
do promocji naszego kraju wśród przedstawicieli łotewskiego biznesu
oraz korpusu dyplomatycznego. Towarzyskie spotkanie zorganizowała
Ambasada Polski w Rydze. Gości przy trapie witał sekretarz ambasady
Dawid Tomaszewski.
Pływające jednostki przebywały w gościnnym porcie przez cztery dni.
W piątek 26 lipca 2013 r. przewidziane były zawody sportowe członków
załóg oraz liczne atrakcje. W sobotę odbyła się parada załóg, wręczenie
nagród za udział w pierwszym etapie regat, prowadzącym z duńskiego
Aarhus do Helsinek. W niedzielę odbyła się parada częściowo pod żaglami na rzece Dałgawa, po czym jednostki popłynęły na tzw. ostry start
prowadzący do Szczecina. Tam przebywały od 3 do 6 sierpnia.
Aby poczuć atmosferę tej wspaniałej imprezy i pokazać przedsmak
wrażeń, które czekają tych którzy odwiedzą Szczecin, specjalnie wybraliśmy się do gościnnego portu w Rydze. Z Warszawy do Rygi lecieliśmy
łotewskimi liniami Air Baltic razem z załogami niektórych jachtów,
które wymieniły się na półmetku regat.
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Antoni Filipkowski

ArT nOuveAu W rydze 7
Art Nouveau na Łotwie jest ściśle związany z architekturą narodowego romantyzmu, dlatego część budynków Rygi nie posiada dekoracji
typowej dla Europy, lecz wiąże się z łotewskimi wartościami duchowymi. Dlatego projektanci łotewscy: Eižens Laube i Jānis Frīdrihs
Baumanis są postrzegani jako pionierzy kultury narodowej. W Rydze
jest około 800 secesyjnych budynków, z których większość znajduje
się w centralnej części miasta, zwłaszcza przy ulicach Alberta, Audeju
i w dzielnicy ambasad, gdzie każdy budynek zasługuje na szczególną
uwagę.
Sto lat temu Ryga, tak jak wiele innych miast europejskich, przyjęła styl architektury i życia inspirowany tęsknotą za twórczą swobodą
i odwagą secesyjnego bogactwa. Wzorowano się i uczono od natury,
rozkoszując się pięknem kiści kwiatów, linii falistych, w zabytkowym
pięknie fantazyjnych sfinksów, gryfów i postaci antycznych. Secesyjne kamienice Rygi jawią się nam jako bardziej rozrzutne, tajemnicze
i uwodzicielskie. Jest kilka cech charakterystycznych dla sztuki secesyjnej: asymetria, linia krzywa oraz wyraźny kontur, operowanie płaską
plamą barwną, często z jasnymi pastelowymi kolorami, a także różnorodność stosowanych materiałów i wreszcie ornamentyka sięgająca do
świata przyrody, a niekiedy wręcz wzorowanie się na siłach natury. Sięganie po asymetrię jest nowym myśleniem o przestrzeni, nową próbą
jej kształtowania, zmienia obraz świata, oddala go od zimnego ideału,
a przede wszystkim ożywia. W poszczególnych krajach ten awangardo7
Tekst powstał dzięki współpracy z Ambasadą Łotwy w Warszawie, oraz
na podstawie informacji zamieszczonych w przewodnikach i informatorach
turystycznych dotyczących Łotwy, i w niewielkim stopniu – własnych obserwacji
podczas wizyty studyjnej na Łotwie w kwietniu 2013 r.
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wy ruch artystyczny przybierał różne nazwy: w Niemczech – Jugendstil,
we Francji – Art Nouveau, w Wielkiej Brytanii – Modern Style, we Włoszech – Libertà. Pojawił się w Europie na przełomie XIX i XX wieku
i kontynuował swój marsz zwycięstwa aż do I wojny światowej. 40 %
budynków w centrum Rygi należy do secesji, czyli więcej niż w innych
europejskich miastach. W celu zachowania starej Rygi, drewniane budynki oraz historyczne centrum z secesyjną architekturą zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Aby zobaczyć najpiękniejsze zabytki ryskiej secesji, powinniśmy
z bulwaru Kalpaka (Kalpaka bulvaris) i ul. Elżbiety (Elizabetes iela) skręcić w dzielnicę ambasad, nieco spokojniejszą część Rygi. Tutaj przy
ul. Strzeleckiej 4 (Strelnieku iela), nazwanej tak od nieistniejącego już
ogrodu Towarzystwa Strzeleckiego, znajdziemy eklektyczny gmach byłej szkoły prywatnej Mitusowa, gigantycznej dekorowanej kamienicy.
Powstał w latach 1905-1906, pomimo rosyjskiego nazwiska właściciela, do 1939 r. mieściła się tutaj niemieckojęzyczna szkoła męska.
Ulica Alberta (Alberta iela), nazwana tak w hołdzie dla założyciela Rygi,
niemieckiego biskupa misyjnego, jest otwartym muzeum architektury przełomu XIX i XX w., której wszystkie bogato dekorowane budowle są dziełem tylko jednego twórcy, niemającego nawet uprawnień
architekta, inżyniera budowlanego Michaiła Eisensteina (1867-1921).
Pełniąc dość poślednią funkcję naczelnika oddziału drogowego guberni inflanckiej, parał się on projektowaniem domów dochodowych. W krótkim czasie, w latach 1900-1905, wystawił ich około piętnastu, każdy
z nich utrzymany w obowiązującym wówczas stylu secesji. Synem Michaiła był Siergiej Eisenstein, urodzony w Rydze w 1898 r. (zm. 1948),
legendarny radziecki reżyser, twórca tak znanych filmów, jak Pancernik
Potiomkin i Aleksander Newski. Zaprojektowane przez Michaiła Eisensteina kamienice zajmują całą parzystą stronę ul. Alberta, z wyjątkiem
narożnych domów nr 12 i 10. Kamienica z malowniczą wieżą narożną
pod numerem 12 powstała w 1903 r., jako dom własny łotewskiego
architekta Konstantinsa Pekšensa (1859-1928). Budynek nie reprezentuje secesji, ale tzw. narodowy romantyzm, udaną próbę stworzenia
łotewskiego stylu narodowego. Właściciel domu wynajmował pokoje
głównie swoim znajomym artystom. W mieszkaniu, które zajmowali
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malarz Janis Rozentals (1866-1916) z żoną, znakomita fińska śpiewaczka Elli Forsell (1871-1943), a także pisarz Rudolfs Blaumanis (18631908), urządzono muzeum. W gmachu nr 10 była prywatna szkoła
Mironowa z 1903 r., obecnie mieści Wydział Geografii Uniwersytetu
Łotewskiego. Dalej znajdują się wybudowane przez Konstantinsa Pekšensa kolejne kamienice: nr 8 (1903), nr 6 (1903), nr 4 (1904), nr 2
(1906) i 2a (1906). Budynki jednych zachwycają, innym nie podobają
się, są fascynujące i kiczowate, przeładowane i urokliwe, przytłaczające i pociągające, schlebiające nowobogackim gustom, oraz przynoszą
odmianę przytłoczonym surowością zabytków Starego Miasta Rygi.
Oto ulice, przy których znajdziemy szczególnie interesujące secesyjne
budynki Rygi, w nawiasach nazwiska architektów i rok budowy:
̶ Audeju 7, Stara Ryga (A. Aschenkampf, M. Scherwinsky, 1899);
pierwszy budynek w stylu secesyjnym w Rydze zdobiony stylizowanymi motywami roślinnymi (irysy, kwitnące drzewa, pałki) i maszkaronami;
̶ Audeju 9, Stara Ryga (K. Pēkšēns, 1900); budynek zdobi ciekawy motyw słońca, typowy dla secesji, symbolizuje rozkwit nowego życia;
̶ Teatra 9, Stara Ryga (H. Scheel, F. Scheffel, 1903); budynek zdobią
postacie mitologiczne: Atena i Hermes, zwieńczony jest postaciami
Atlasów podtrzymujących globus ukształtowany ze szkła i cynku,
który jest podświetlony w nocy;
̶ Valnu 2, Stara Ryga (E. Friesendorff, 1911), przyciąga uwagę swoim portalem wejściowym z ekspresyjnymi rzeźbami odkuwek miedzianych postaci z mitologii greckiej, Asclepius bóg medycyny
i uzdrawiania, oraz Moira Atropos, bogini losu, symbolizująca bieg
życia ludzkiego, dobrobytu i pracy;
̶ Smilsu 2, Stara Ryga (1902), budynek jest jednym z najlepszych
przykładów architektury Art Nouveau w Rydze: fasada ozdobiona
jest wizerunkiem pawia, będącym symbolem piękna i pewności siebie w secesji, zaś Herma pod oknem łuku jest uważana za najpiękniejszą kobietę w architekturze secesyjnej Rygi;
̶ Smilsu 8, Stara Ryga (H. Scheel, F. Scheffel, 1902); budynek bogato
zdobiony maszkaronami, istotami hybrydowymi i elementami roślinnymi; obydwa portale zdobią typowe dla sztuki Art Nouveau me34

lancholijne kobiety z zamkniętymi oczami, ornament w korytarzu
wejściowym jest uważany przez ekspertów za klasyczny przykład
secesyjnych form zdobniczych;
̶ Terbatas 15/17, centrum miasta (K. Pēkšēns, 1905); budynek jest
jednym z pierwszych przykładów narodowego romantyzmu w Rydze, wykończenia składają się z różnych materiałów budowlanych;
̶ Brīvības 47, centrum (E. Laube, 1909), wybitny zabytek narodowego romantyzmu, dynamiczny układ masy, łuki okna rozmieszczone na różnych wysokościach, podkreślenia płaszczyzn dachowych,
wysokie szczyty i stożkowate gzymsy na rogach;
̶ Elizabetes 10a i 10b, Centrum (M. Eisenstein, 1903); budynki są
ubrane w niezwykle obfite i bogate ozdoby w stylu secesyjnym. 10a
– w motyw sprężyny wpleciono kilka elementów dekoracyjnych;
budynek 10b zdobią maski, pawie i figury geometryczne na górnych gzymsach fasady oraz niebieskie płytki elewacyjne na poziomie najwyższej kondygnacji;
̶ Alberta 4, (M. Eisenstein 1904). Najbardziej elegancki i artystycznie
najbardziej eklektyczny secesyjny budynek; wzrok przyciągają trzy
głowy Meduzy umieszczone nad gzymsem; na elewacji znajdują się
figury orłów, lwów i płaskorzeźby skrzydlatych lwów;
̶ Strelnieku 4a, dzielnica ambasad (M. Eisenstein, 1905); budynek jest przykładem niezwykle dekoracyjnego kierunku w secesji,
z dużą ilością ozdób, w których style historyczne przeplatają się
z kombinacją secesyjnych motywów;
̶ Vīlandes 10, dzielnica ambasad (K. Pēkšēns, 1908); budynek w stylu
narodowego romantyzmu z asymetrycznym połączeniem elewacji,
wykończony różnokolorowym tynkiem; należy zwrócić uwagę na
klasycystyczne wątki: taniec panny z girlandami i winogronami; wejście do budynku wykonane jest w kształcie dziurki od klucza.
Miłośnicy secesyjnej Rygi podkreślają, że wybierając się tutaj na spacer powinniśmy nie tylko patrzeć na bruk i okna sklepowe, ale podnieść
głowę wyżej, by dostrzec zadziwiające swoją formą i wspaniale zachowane perełki miejskiej architektury. Ryga jest w tym miejscu wyjątkowo
piękna, gdyż skarby architektury ryskiej jawią się tu w pełnej krasie.
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Wojciech choina

ryGA I OKOLIce nA rOWerze
Stolica Łotwy Ryga i pobliski kurort Jūrmala okazały się wspaniałymi miejscami na kilkudniowy pobyt. Z grupą przyjaciół spędzamy
tam długi kwietniowo – majowy weekend. Na Łotwę można dojechać
m.in. samochodem lub autobusem, ale ze względu na wygodę wybieramy samolot. Z Warszawy do Rygi jest kilkanaście rejsów tygodniowo,
obsługiwanych przez łotewski Air Baltic i polski LOT. Podróż trwa
niecałe półtorej godziny.
Lubimy aktywny wypoczynek, dlatego na Łotwie zgodnie z planem
korzystamy z wypożyczonych na miejscu rowerów. Szybkie przemieszczanie się zapewnia nie tylko dużo ruchu, ale także ułatwia zobaczenie
ciekawych miejsc. Wypożyczalnia rowerów w Rydze znajduje się na
Starym Mieście (Kalēju iela 48), niedaleko przystanku autobusów kursujących na lotnisko. Wypożyczenie roweru na tydzień kosztuje około
240 zł – warunkiem jest pozostawienie dokumentu potwierdzającego
tożsamość lub kaucja.
W mieście jest wiele ścieżek rowerowych. Tam gdzie ich nie ma,
bez obawy o własne bezpieczeństwo, można jeździć po jezdni, a kierowcy są wyjątkowo uprzejmi. W starej części Rygi ruch rowerowy jest
dozwolony niemal po wszystkich uliczkach i deptakach, ale w takim
wypadku pierwszeństwo mają oczywiście piesi. Luksusowe riksze są
alternatywą dla osób, które wygodnie, w pozycji półleżącej chcą szybko
zobaczyć Stare Miasto. Przez Rygę prowadzą dwa europejskie szlaki
rowerowe EuroVelo – nr 10 – naokoło Bałtyku oraz nr 13 – Żelaznej
Kurtyny (Morze Barentsa – Morze Czarne). Trzeci – szlak EuroVelo nr
11 – Wschodnioeuropejski od Przylądka Północnego (North Cape) do Aten
wyznaczony jest przez wschodnią część kraju m.in. przez miejscowości
Cesis i Livani.
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Pobyt w Rydze zaczynamy od poznania zabytkowego, nieregularnego układu urbanistycznego Starego Miasta, który przypomina mocno
rozgałęzione drzewo. Na początku łatwo się zagubić, ale po godzinie mamy już pełną orientację. Z bulwarów i mostów nad Daugavą
(Dźwiną) podziwiamy panoramę miasta z charakterystycznymi wieżami kościołów oraz Zamek. Jedziemy bulwarami wzdłuż staromiejskiej
fosy, aby spojrzeć na znajdujące się niedaleko dzielnice. Kolejnego dnia
bliżej poznajemy wiele zabytkowych budowli i ciekawych miejsc.
Protestancka Katedra Najświętszej Marii Panny (Rīgas doms) położona jest niemal w środku Starego Miasta przy największym z jego
placów. Budowę rozpoczęto w 1211 r. na polecenie biskupa Alberta,
założyciela Rygi. Przebudowywana w późniejszym okresie budowla
łączy w sobie elementy architektury późnoromańskiej, gotyckiej i barokowej. Wieża ma 90 m wysokości.
Katedra św. Jakuba w stylu neogotyckim pochodzi z XIII wieku
i jest siedzibą rzymskokatolickiego arcybiskupstwa.
Kościół św. Piotra w stylu gotyku ceglanego ze strzelistą wieżą jest
kolejnym charakterystycznym obiektem wpisującym się w panoramę
Rygi.
Najpiękniejsze zespoły secesyjnych kamienic z przełomu XIX i XX
wieku znajdują się przy ulicach Alberta i Elizabetes. Te najbardziej
znane zostały zaprojektowane przez rosyjskiego architekta Michaiła
Eisensteina (1867-1921), ojca reżysera Sergiusza Eisensteina (18981948). Eisenstein zaprojektował i wybudował 18 kamienic, wśród których 6, w tym 5 obok siebie, jest na ul. Alberta. Elewacje mają m.in.
bogato zdobione gzymsy, otwory okienne oraz rzeźby twarzy i postaci
kobiecych. Dopełniają je elementy motywów łotewskiej tradycji ludowej, dlatego odmiana tego stylu nazywana jest secesją ryską. Nagromadzenie takiej liczby kamienic w tym stylu, jest ich podobno 700,
spowodowało, że miasto zwane jest europejską stolicą secesji8.
Hale targowe są jedną z atrakcji turystycznych Rygi. Wcześniej,
w czasie I wojny światowej służyły do przechowywania sterowców,
Szerzej por. tekst Art Nouveau w Rydze Antoniego Filipkowskiego, str. 32
i nast. tej książeczki [przyp.red.]
8
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a od roku 1930 pełnią funkcję handlową. Powierzchnia pięciu hal
i przyległego terenu wynosi łącznie ponad siedem hektarów. Kompleks
ten jest jednym z największych i najstarszych tego typu obiektów w Europie. W każdej z hal są innego rodzaju produkty spożywcze – m.in.
ryby, owoce i warzywa, mięso oraz nabiał. Największe wrażenie robi
hala rybna, gdzie kolory mieszają się z zapachami i smakami, a świeże
ryby z suszonymi i wędzonymi. Obok pojemników z wieloma gatunkami kawioru wylegują się krewetki, raczki i ośmiornice. Nie mniejsze
wrażenie robi hala owoców, warzyw i przetworów. Tutaj także mieszają
się zapachy i kolory. Sprzedawcy zachęcają do degustacji przeróżnych
smaków kiszonej kapusty i ogórków, z czego chętnie korzystamy.
Na Starym Mieście warto wejść do niepozornych, wąskich bram,
które prowadzą przez równie wąskie pasaże na urokliwe podwórka.
Potem można z nich całkiem niespodziewanie wyjść przez kolejną bramę na duży plac lub sąsiednią ulicę. Tego typu zaułki i wąskie przejścia
są jedną z atrakcji miasta. Nieregularny układ urbanistyczny powoduje
że np. ten sam plac, w zależności od miejsca, gdzie stoimy, wygląda
całkowicie inaczej.
Za rogiem niemal każdej uliczki można zobaczyć ciekawe miejsca.
Często prowadzimy rowery, aby mieć więcej czasu na podziwianie pięknego otoczenia.
Liczne stragany i sklepy z pamiątkami dodają uroku staromiejskim
uliczkom. Najchętniej kupowane są m.in. ozdoby z bursztynu, wyroby
rękodzieła artystycznego, ceramiczne figurki oraz powszechnie znane
pod każdą szerokością geograficzną magnesy na lodówkę. Bardzo praktycznym upominkiem jest ziołowy likier Czarny Ryski Balsam (Riga Balzams), którego produkcję w roku 1752 rozpoczął farmaceuta Abraham
Kunz. Trunek z 45% zawartością alkoholu zawiera wyciągi z 24 ziół, dlatego bardzo chętnie stosowany jest jako lekarstwo m.in. na dolegliwości
gastryczne, przeziębienia i złe samopoczucie. Skuteczność terapii zależy
od samodzielnego, ale rozsądnego doboru dawki farmaceutyku.
Małe knajpki i bary zachęcają do wstąpienia nie tylko na piwo. Gościmy w sieciowej łotewskiej restauracji Lido, która słynie z regionalnych potraw oraz piwa z własnego browaru o wyrazistym, bardzo
intensywnym smaku. Kuchnia łotewska jest podobna do polskiej,
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dominuje w niej wieprzowina, ale także jest sporo ryb. Będąc w Rydze warto spróbować typowej dla rosyjskiej kuchni soljanki i pielmieni – małych pierożków nadziewanych mięsem. Spośród produktów
spożywczych Łotysze są bardzo dumni z ciemnego chleba żytniego na
zakwasie, który przez cały tydzień utrzymuje świeżość.
Ryga jest miejscem wielu ciekawych imprez. W roku 2014 jest Europejską Stolicą Kultury, w tym czasie odbywa się łącznie ponad 200
wydarzeń – koncertów, festiwali i wystaw. W styczniu obchody zainaugurowała niezwykła przeprowadzka książek ze starego do nowego
budynku Biblioteki Narodowej. Książki przekazywało ponad 25 000
gości i mieszkańców Rygi z rąk do rąk na symbolicznym dystansie 2014
metrów. Szczegółowy program ESK jest na stronie riga2014.org.
Ryga jest także gospodarzem wielu imprez żeglarskich. Np. w drugiej
połowie lipca 2013 r. była miastem etapowym międzynarodowych regat
Tall Ships Races 20139. Niemal w środku miasta zacumowało ponad 100
żaglowców, których załogi wspólnie z mieszkańcami Rygi przez 3 dni
uczestniczyły w licznych imprezach, zabawach i paradach. Trasa regat
prowadziła z Århus (Dania), przez Helsinki, Rygę na metę w Szczecinie.
Po kilku dniach spędzonych w Rydze jedziemy do Jūrmali, pobliskiego kurortu położonego nad Zatoką Ryską. Miejscowość ma ponad
30 kilometrów długości i takiej samej długości piękną piaszczystą plażę. Odwiedzamy informację turystyczną, gdzie Inga Vonoga prezentuje atrakcje turystyczne najbliższej okolicy oraz rekomenduje pobyt
w hotelu Jūrmala SPA, który ma do dyspozycji gości rowery.
Zaraz po zameldowaniu się odwiedzamy hotelowe SPA, gdzie korzystamy z rzadko spotykanej w Polsce sauny solnej. Przy wejściu jest
beczka z gruboziarnistą solą, którą nacieramy całe ciało. Po kilkunastu
minutach sól rozpuszcza się i wnika nie tylko w skórę, ale także w postaci aerozolu do płuc. Już po wyjściu czuję gładkość skóry i głęboki
oddech. Zabieg powtarzam codziennie wieczorem, aby rano być gotowym do jazdy rowerem.
9
Por. tekst Gdańskie jachty uczestniczą w The Tall Ships Races 2013
Włodzimierza Amerskiego i Wojciecha Choiny – str. 30 i nast. tej książeczki
[przyp.red.]
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Celem pierwszego wyjazdu jest skansen we wschodniej części
Jūrmali. Jedziemy rowerami prawie 10 km samym brzegiem Zatoki
Ryskiej. Trasa wyznaczona jest na mapie i oznakowana przy wejściach
na plaże. Wystarczy przeprowadzić rower przez sypki piasek, aby rozpocząć jazdę po twardym, wilgotnym podłożu. Opony z terenowym
bieżnikiem wcale nie są konieczne, a rower tzw. miejski z kołami 28’
doskonale sprawdza się w tych warunkach. Dzięki płaskiej plaży pas
do jazdy przy wodzie jest dosyć szeroki.
W skansenie zwiedzamy dziewiętnastowieczne chaty rybackie,
zabudowania gospodarskie oraz kutry z tego regionu. Dodatkowych
wrażeń – smakowych – dostarczają nam kanapki z bałtyckim łososiem
podawane w ramach promocji przez panie w strojach regionalnych.
W drodze powrotnej wybieramy inną drogę – zaglądamy do małych
portów jachtowych nad rzeką Lielupe oraz podziwiamy wille, rezydencje i domy wypoczynkowe przy głównej ulicy Jūrmalli.
Park Narodowy Ķemeri jest celem wycieczki w kierunku zachodnim. Podobnie jak dzień wcześniej jedziemy wzdłuż plaży i ścieżkami rowerowymi obok drogi dla samochodów. Odwiedzamy centrum
informacji Parku Kemeri, który prowadzi również działalność edukacyjną i popularyzatorską. Zastajemy tam grupy dzieci i młodzieży
uczestniczące w zajęciach i przygotowujące się do specjalistycznych
wycieczek. Park jest doskonałym miejscem dla miłośników przyrody,
którzy lubią obserwować ptaki, zwierzęta i piękne krajobrazy. Doświadczamy tego nad jeziorem Slokas (Slokas ezers) obserwując ptactwo wodne z siedmiometrowej wieży widokowej. Szkoda, że nie było z nami ornitologa, który opowiedziałby o spotkanych okazach. Naokoło parku
są trasy: rowerowa (80 km) i samochodowa (120 km) z zaznaczonymi
w informatorze miejscami godnymi odwiedzenia.
Pobyt w Jūrmali kończymy relaksowo. Spacer głównym deptakiem
Jomas iela, kawa na tarasie pięciogwiazdkowego Hotelu Baltic Beach z widokiem na morze i wizyta w muzeum historii kurortu, która zaczęła
się w połowie XVIII w.
Pobyt na Łotwie dobiegł końca, a mały fragment Eurovelo nr 10,
który pokonaliśmy na rowerach, zachęca do ponownego przyjazdu
i zrobienia kolejnej raty wkoło Bałtyku.
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Anna Górska

ryGA TO PIęKnA KOKIeTKA
Jak zwiedzać Rygę, to tylko z panem Kapustą. Pan Wiaczesław
Kapusta to portier w urzędzie skarbowym i przewodnik po stolicy
Łotwy. Jako jeden z niewielu tutaj zna język polski i dlatego oprowadza po mieście tylko Polaków. Gdy uliczni muzycy widzą pana
Kapustę otoczonego wycieczkowiczami, z daleka zaczynają grać
Mazurka Dąbrowskiego, a sprzedawcy pamiątek nawołują po polsku proszę kupić ładną widokówkę. To działa. Moja grupa wniebowzięta
wykupuje wszystko.
Ryga to właśnie taka kokietka jak i ci grajkowie. Mnie zauroczyła, zaskoczyła i zaintrygowała. Nawet swoje słabe strony w postaci
starych, zrujnowanych kamienic potrafi pokazać tak, że człowiek się
zachwyci. Wyobrażałam sobie, że jest wymuskana, wycackana i wygładzona. Wyobrażałam sobie, że to nudne, zimne, skandynawskie miasto.
Ani jedno ani drugie.
Ryga jest piękna i broń Boże nie cierpi pośpiechu. Powolny stateczny krok jest wręcz wymagany, gdy idziemy jej wąskimi uliczkami.
Inaczej człowiek przegapi wszystko, co najlepsze. Jak ja, gdy nie zobaczyłam najważniejszego symbolu miasta: rzeźby czarnych kotek z wygiętymi pupami na dachu jednej z dziewiętnastowiecznych secesyjnych
kamienic w samym centrum Rygi. Jest to dzieło pewnego upartego
kupca. Za wszelką cenę chciał należeć do Wielkiej Gildii Kupieckiej.
Bogacze odsyłali go z kwitkiem, gdyż uważali, że nie jest wystarczająco
zamożny. No to uparciuch zemścił się: pod nosem ich siedziby wybudował kamienicę, a na dwóch wieżyczkach zamontował dwie metalowe
czarne kotki. Świadomie odwrócił je do kupców tyłem, ostentacyjnie
więc i bezwstydnie pokazują swoje podniesione ogony i zadki. Kupcy
nie na żarty obrazili się i złożyli sprawę do sądu. Po wielu latach w koń41

cu doszło do porozumienia: kupiec dostał się do Gildii, ale za to kotki
musiał odwrócić do jej siedziby twarzami.
Fasada tej kamienicy przypomina tort czekoladowy, albo inaczej
szalone robaki. Okropieństwo – mówi pan Kapusta. Moja grupa stoi
w osłupieniu. Chodzimy po secesyjnej dzielnicy Art Nouveau10. To
największa duma Rygi i jej mieszkańców. Na każdej z budowli wręcz
oszałamiająca liczba fantazyjnych płaskorzeźb, różnych motywów, misternych detali i ozdób. W żadnym innym mieście Europy nie ma tylu
secesyjnych obiektów. Pan Kapusta ostrożnie szacuje, że w Rydze jest
ich około 750. Ale żeby od razu o jednej z ryskich perełek secesyjnych
mówić tort czekoladowy !
– To nie ja, tylko ówcześni architekci krytykowali dzieło swojego
kolegi Michaiła Eisensteina, ojca Siergieja Eisensteina, reżysera słynnego Pancernika Potiomkina – tłumaczy się pan Kapusta. W każdym razie
największa dzielnica secesyjna w Europie – piękna i kiczowata jednocześnie – powstała w ciągu zaledwie kilkunastu lat. Na przełomie XIX
i XX w. Ryga przeżyła prawdziwy boom inwestycyjny. A Politechnika
Ryska była wówczas najlepszą uczelnią techniczną w Europie, gdzie
kształcili się wybitni architekci i budowniczowie. Jeden z nich to Niemiec Konstantīns Pēkšēns. W Rydze zachowało się kilka jego kamienic.
W jednej z nich przy ul. Alberta 12 zamieszkał sam architekt, część
pokoi wynajął ówczesnym znanym artystom. Była to taka kamienica
dla śmietanki towarzystwa. Przed II wojną światową Pēkšēns zdążył
uciec do Anglii, a jego kamienicę później upaństwowiono. W latach
dziewięćdziesiątych krewni architekta jednak dostali ją z powrotem.
Dziś tam się mieści muzeum secesji.
Politechnikę w Rydze ukończył też nasz prezydent Ignacy Mościcki.
Nie zdążył jednak obronić się. A kilkanaście lat temu jego pracę dyplomową przypadkowo znaleziono na strychu w makulaturze.
Coś dla miłośników kryminałów: Ryga ze względu na swoje położenie
była Mekką szpiegów. W tym mieście w dwudziestoleciu międzywojennym aż się roiło od tajniaków. Co dzień były afery i zamieszane w nie były
Szerzej por. tekst Art Nouveau w Rydze Antoniego Filipkowskiego, str. 32
i nast. tej książeczki [przyp.red.]
10
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niemalże wszystkie największe służby zagraniczne. Ryga kryje naprawdę
wiele tajemnic. I jak chcemy przynajmniej kilka z nich rozgryźć, warto
tam się wybrać i poprosić o wycieczkę pana Kapustę. Wszystkie intrygi
tajniackie, ale też historię każdego budynku, ma w jednym paluszku.
A jeśli mamy jeden dzień w zapasie, koniecznie ucieknijmy do
Jurmały, miasteczka uzdrowiskowego w malowniczej Zatoce Ryskiej
morza Bałtyckiego. Znajduje się zaledwie 10 km od Rygi. Nawet na
jeden dzień warto tam pojechać. By odetchnąć pełną piersią. Bo tu
kilkusetletnie sosny dotykają nieba, a białe plaże piaszczyste są szerokie
i płaskie. Hoteli SPA do koloru do wyboru. W jednym jest aż 400 takich gabinetów urody i zdrowia. Zwariować można jak człowiek sobie
wyobrazi te niekończące się masaże i maseczki.
Pozycja obowiązkowa w Jurmale: skansen rybackiej wioski z przełomu XIX i XX w. Krótko zwięźle i na temat przewodnicy opowiadają o tym, jak to łotewscy rybacy setki lat temu zarabiali na chleb.
Na wstępie panie w ludowych strojach częstują malutkimi kanapkami
z cudnym ciemnym chlebem łotewskim i wędzonym łososiem. To nie
jest niebo w gębie, to znacznie coś lepszego.
Paradoks: Łotwa ma wejście do morza, ale swojej ryby prawie nie
ma. Poza szprotkami bida w tym temacie. Łososie, dorsze, sandacze są
przywożone głównie z Norwegii. Ale jedno jest pewne: jak już zamówimy rybę w jakiejkolwiek restauracji, to dostaniemy świeżą i pyszną. Przez 5 dni spędzonych na Łotwie codziennie jadłam łososia i to
w różnych miejscach. Za każdym razem był wyśmienity, a zwłaszcza
w Jurmale.
Gdy już zaliczymy wszystkie parki i lasy w Jurmale (jest kilka: ze
ścieżkami dla rowerzystów, rolkarzy i placem zabaw dla dzieci w różnym wieku; szlakiem dla ornitologów, gdyż w jednym z lasów Jurmały
można obserwować kilkanaście gatunków dzięciołów !), proponuję zajrzeć do lokalnego muzeum historii plażowania. Bez zadęcia, z wdziękiem i poczuciem humoru pokazane są stroje kąpielowe z różnych
epok. Rozbawią, ale niektórych zasmucą: w kiecki plażowe z końca
XIX w. zmieszczą się jedynie lalki Barbie i anorektyczki. Wszystkie
eksponaty autentyczne, przekazały je do muzeum mieszkanki Jurmały
i urlopowiczki.
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Kolejny nieobowiązkowy punkt programu to galeria malarstwa Witalija Jermołajewa. Niby nic wyjątkowego, ale polecam kupić uroczy trick
łotewskiego Rosjanina. Pan Witalij maluje obrazy wymyśloną przez siebie techniką. Miesza trzy rodzaje farb: olejną, woskową i fluorescencyjna. W sali wystawowej zmienia się odpowiednio światło: z dziennego
na utrafioletowe. Efekt jest taki, że np. w świetle dziennym widzimy na
obrazie rybę, a w ciemności, gdy pojawia się tylko ultrafiolet, widzimy
pawia. Gra relaksacyjna muzyka, jest miło, a pan Witalij przekonuje,
że swoim malarstwem uprawia światłoterapię. Może tak jest, bo moja
grupa wyszła z galerii w doskonałym humorze. Chyba to dlatego, że
zaplanowaliśmy po muzeum w końcu napić się łotewskiego piwa, na
każdym kroku chwalonego przez mieszkańców. A ich browar okazał
się naprawdę dobry. Piwosze nie pożałują tej wycieczki. I jeśli ktoś
wciąż szuka pretekstu, by zobaczyć ten ciekawy kraj, przypominam, że
Ryga jest Europejską Stolicą Kultury 2014 roku. Będzie sporo imprez
kulturalnych, ale to już inna historia.

Beata Kołodziej (PAP)

MAŁOPOLSKA będzIe WSPóŁPrAcOWAć
z ŁOTeWSKIM reGIOneM ŁATGALIA
19.05.2013 r.; Małopolska nawiąże współpracę z łotewskim regionem Łatgalia. Obie strony mogą podpisać umowę w tej sprawie na
początku czerwca w Daugavpils, stolicy Łatgalii – poinformowała PAP
Iveta Malina-Tabune z Ośrodka Planowania Regionu Łatgalii.
Współpraca będzie miała charakter głównie gospodarczy, turystyczny i edukacyjny.
– Nasz region ma dobrze rozwinięty przemysł drzewny, maszynowy i tekstylny. Możemy wiele zaoferować Małopolsce, a ona nam. Jeśli
spojrzymy na mapę, zobaczymy, że nasze regiony są położone daleko
od siebie, ale nasze narody są podobne mentalnie. I dlatego współpraca
będzie bardzo owocna – powiedziała Malina-Tabune.
Według niej Polacy, mimo ograniczonych środków finansowych,
potrafią efektywnie rozwijać swoją gospodarkę.
– Rozwój ekonomiczny jest dla nas priorytetem. Chcemy uczyć
się od was i czerpać siłę z wzajemnych relacji – podkreśliła przedstawicielka Łatgalii. Jej zdaniem współpraca polepszy m.in. sytuację na
rynku pracy.
– Podobno publiczna służba zdrowia w Polsce boryka się z brakiem
pielęgniarek. W Daugavpils, stolicy Łatgalii, działa szkoła medyczna.
Nasze absolwentki pielęgniarstwa mogłyby przyjeżdżać na jakiś czas
do pracy w Polsce – uważa Malina-Tabune.
Rzecznik urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego
Piotr Odorczuk podkreślił w rozmowie z PAP, że łotewski region jest
ważny głównie ze względu na zamieszkującą go liczną Polonię – ok.
40 tys. osób (z czego 20 tys. mieszka w Daugavpils; w całym kraju żyje
ok. 60 tys. Polaków).
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Łatgalia interesuje Polaków również dlatego, że bardzo szybko
się rozwija i jest położona na styku Białorusi oraz Rosji. Tamtejszy
mały ruch przygraniczny i liczne ułatwienia pozwalają na stabilny rozwój handlu, a tym samym stwarzają Polsce perspektywę także dobrej
współpracy z Białorusią i Rosją. Ponadto niewielkie lotnisko w Daugavpils w 2014 r. ma zostać rozbudowane tak, by ułatwić komunikację
z miastami białoruskimi i rosyjskimi.
Kiedy umowa wejdzie w życie, zostanie powołany specjalny komitet
sterujący współpracą. Będzie się składał z ekspertów, którzy szczegółowo
rozpatrzą poszczególne pomysły na zacieśnienie wzajemnych kontaktów.
– Zanim nawiążemy faktyczną współpracę, musimy się lepiej poznać. Posłużą temu m.in. wyjazdy studyjne dla przedsiębiorców z obu
krajów – powiedział Odorczuk.
W rozmowie z PAP Jans Kevišs-Petuško z Ambasady Łotwy w Polsce zwrócił uwagę, że w obliczu trwającego kryzysu gospodarczego
kooperacja między polskimi i łotewskimi regionami może być szczególnie wartościowa. Oprócz południowej Polski zainteresowane ściślejszą współpracą z Łotwą na poziomie regionalnym jest województwo warmińsko-mazurskie.
Łatgalia jest jednym z czterech (obok Liwlandii, Semigalii i Kurlandii) regionów Łotwy. Położona na wschodzie kraju przez kilkaset lat
(XVI-XVIII w.) jako Inflanty Polskie była częścią Rzeczypospolitej.
Stolicą regionu jest Daugavpils (dawny Dyneburg lub Dźwińsk).
Miasto liczy ok. 110 tys. mieszkańców, z czego ponad 20 tys. to Polacy. Działa tam m.in. Dom Polski, a w nim młodzieżowy zespół pieśni
i tańca, organizowane są lekcje języka polskiego. Funkcjonuje też
Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego, a na miejscowym
uniwersytecie można studiować filologię polską.
Inicjatywa współpracy regionalnej pomiędzy Małopolską i Łatgalią
zrodziła się w lutym 2012 r. podczas wizyty prezydenta Łotwy Andrisa
Berzinsa w Krakowie. Prezydent spotkał się wówczas z władzami Małopolski. Otworzył też w Krakowie konsulat honorowy Łotwy, obejmujący
swoim zasięgiem teren województwa małopolskiego i podkarpackiego.
Ponowną wolę współpracy regiony wyraziły w listopadzie ubiegłego
roku, w trakcie wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego na Łotwie.
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Krzysztof Figel

POMIędzy MOTŁAWą A dAuGAWą.
hISTOrIA PrzyJAznych SPOTKAń.
Prawdopodobnie już osiemset lat temu Pomorze Gdańskie utrzymywało bliskie kontakty z ziemiami łotewskimi. Gdańsk najbardziej
ożywioną współpracę podjął z powstałą w 1201 r. u ujścia Daugavy (Dźwiny) Rygą. Istnieją też wyraźne poszlaki wskazujące, iż książę
gdańsko-pomorski Świętopełk Wielki (1200-1266) podjął w pierwszej
połowie XIII wieku działania mające prowadzić do przyłączenia archidiakonatu pomorskiego do arcybiskupstwa ryskiego.
W Gdańsku w 1366 roku został podpisany układ pomiędzy inflanckim mistrzem krajowym, zwierzchnikiem lokalnej części Zakonu Krzyżackiego, a arcybiskupem ryskim. Zakon zobowiązywał się
zwrócić metropolicie zajęty wcześniej zamek w Rydze. Kolejny spór
dotyczący Inflant został również rozstrzygnięty w Gdańsku. W dniach
od 24 czerwca do 15 lipca 1397 roku obradował nad Motławą zjazd
polubowny. Oprócz przedstawicieli sił politycznych Inflant: mistrza
krajowego, biskupów, wasali z prowincji estońskich, delegatów miast,
uczestniczyli w zjeździe biskupi pruscy, delegaci Lubeki i władz Zakonu Krzyżackiego z wielkim mistrzem Konradem von Jungingenem
na czele. W Gdańsku postanowiono, iż Zakon nie będzie żądać od biskupów i ich wasali udziału w swoich operacjach wojennych. Postanowienia gdańskie wzmacniały pozycję wasali zakonu w walce o władzę
w Inflantach.
Miasta Gdańsk i Ryga już wówczas utrzymywały z sobą ożywione kontakty handlowe. Bałtyckie analogie widać dobrze w heraldyce
obu miast. Na najstarszej pieczęci Rygi zawieszonej przy dokumencie
datowanym na 1230 rok nad dwubasztową bramą, poza innymi symbolami, podobnie jak w herbie Gdańska, widać równoramienny krzyż.
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W okresie późniejszym po bokach tarczy herbowej dodane zostaną
lwy, a następnie nad krzyżem pojawia się korona. W herbie Rygi jest
to szwedzka korona królewska. Krzyż i korona Rygi, podobnie jak
w gdańskim herbie, są barwy złotej.
W XV wieku z Rygi wywożono do Gdańska futra, drewno, wosk,
len, konopie i zboże. Gdańsk wspomagał miasta inflanckie w ich dążeniu do uzyskania ulg w handlu z Moskwą, wprowadzając swoją flotę
handlową aż na wody Dźwiny. Ryga ze swoją twierdzą Dunamunde
(Diament) stała się w XVI wieku, obok fortyfikacji gdańskiego Wisłoujścia, zapasowym ośrodkiem bazowania floty wojennej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W trakcie walk o Inflanty prowadzonych
pomiędzy Rzeczpospolitą, Moskwą a Szwecją, Gdańsk starał się zachować neutralność, gdyż działania wojenne utrudniały współpracę
handlową. Gdańszczanie jednak bacznie obserwowali rozwój wydarzeń
w tej części Morza Bałtyckiego. Z tego okresu pochodzi bogaty zbiór
archiwaliów dokumentujących relacje gdańsko-inflanckie, znajdujący
się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk oraz Archiwum Państwowego w Gdańsku.
W przechowywanej w Archiwum Państwowym w Gdańsku księdze
wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego znanego z wysokiego poziomu nauczania, odnotowano około stu nazwisk szlachty i mieszkańców
największych miast dzisiejszej Łotwy, takich jak Ryga, Mitawa i Lipawa. Wpisów dokonywano od drugiej połowy XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku. W 1588 roku w księdze wpisów znalazł się
pochodzący z Inflant luteranin Dawid Ricques, w późniejszym okresie
jeden z uczniów Galileusza. W uniwersyteckich metrykach figuruje raz
jako student nacji polskiej, innym razem widzimy jego nazwisko wśród
studentów z krajów niemieckich. Jako obywatel Rzeczypospolitej
Obojga Narodów mógł poczuwać się do związków z obiema nacjami.
Warstwy rządzące Inflantami dostrzegały w ścisłym związku
z Rzeczpospolitą szansę na zachowanie swoich praw i przywilejów.
Szlachta i mieszczanie zbierający się w inflanckim Landtagu w miejscowości Kieś (Wenden) wybierali swoich przedstawicieli do warszawskiego sejmu wedle określonego klucza: 2 Polaków, 2 Litwinów
i 2 Niemców. W tych samych proporcjach obsadzano również inne
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urzędy. Znamienne są słowa Tadeusza Manteuffla, pochodzącego
z niemieckiej rodziny ziemiańskiej spod Dyneburga, który przypomniał, że w XVI wieku niejednokrotnie Rzeczpospolita nazywana była:
Państwem Trojga Narodów – Polaków, Litwinów i Inflantczyków.
W Rzeczpospolitej w jej otwartej formule było miejsce i dla Gdańska, de facto niezależnej republiki miejskiej, jak również dla Inflant oraz
powstałego z ziem Kurlandii i Semigalii księstwa lennego pod panowaniem niemieckiej dynastii Kettlerów. Rzeczpospolita nie rozwijała się
drogą zbrojnych aneksji, lecz dobrowolnych aliansów elit rządzących
Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Inflant szukających możliwości rozwoju i wzajemnego wsparcia.
Pomoc i wsparcie stawały się niezbędne dla Inflant wobec zakusów
agresywnych sąsiadów Moskwy i Szwecji. Ościenne monarchie absolutystyczne stanęły do walki o dominium maris Baltici11. W Gdańsku pomocy szukał wówczas książę kurlandzki Jakub Kettler (1610-1681). Był
on postacią nietuzinkową. Panując w niewielkim i ubogim księstwie,
gdzieś na krańcu ówczesnej Europy, potrafił przekształcić swoje porty
w Lipawie i Windawie w prężne ośrodki gospodarcze, stanowiące zaplecze dla własnych stoczni. Wzorów do naśladowania i wyszkolonych
rzemieślników szukał w Gdańsku i portach ówczesnych Niderlandów.
Umiejętnie prowadzona polityka merkantylistyczna dała widoczne
efekty. O skali podjętego wysiłku świadczy fakt, że w latach 1639-1682
zbudowano w Windawie 44 okręty wojenne oraz 79 statków handlowych, wyposażonych w 1414 armat produkcji krajowej (stanowiło to
1/5 wszystkich dział okrętowych, jakie dostarczono flocie francuskiej
w czasach Colberta).
Budowa floty była podporządkowana planom kolonialnym. Jakub
Kettler zastrzegał dla siebie wyłączność prowadzenia handlu z pozyskanymi ziemiami. Do prowadzenia śmiałej polityki międzynarodowej
kurlandzki władca próbował zaangażować Rzeczpospolitą. W efekcie
prowadzonych przez księcia działań marynarze i żołnierze kurlandzcy
opanowali ujście rzeki Gambii w Afryce. Jakub Kettler zakupił również
od angielskiej Company of Providence karaibską wyspę Tobago, leżącą
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u wrót Oceanu Atlantyckiego. W 1654 roku załoga okrętu wojennego Herzogin von Curland (Książę Kurlandii) objęła wyspę w posiadanie.
Marynarze i szyprowie kurlandzkiego księcia, wśród których rejestry
notują gdańszczan, zeszli na ląd stąpając po śladach Robinsona Cruzoe,
gdyż na tej właśnie wyspie najprawdopodobniej angielski pisarz Daniel
Defoe umieścił dzieje swojego literackiego bohatera. Tak więc Tobago
na krótko, do wybuchu wojny polsko-szwedzkiej 1655-1660 r., stało
się jedyną kolonią Rzeczpospolitej, a angielski rozbitek pochodzący
z Yorku, gdyby rzeczywiście istniał, byłby poddanym króla Jana Kazimierza. Jeden z założonych na Tobago prowizorycznych portów otrzymał nazwę Casimirshafen (Port Kazimierza) na cześć polskiego króla,
zwierzchnika lennego ambitnego księcia. Kurlandzki władca snuł już
kolejne plany ekspansji gospodarczej, włącznie z dotarciem do Indii
Wschodnich przez Rosję i Persję oraz kolonizacją Australii. Niestety
potop szwedzki oraz zajęcie Kurlandii przez obce wojska pokrzyżowały międzynarodowe projekty Jakuba Kettlera, a kolonie pozbawione wsparcia kurlandzkiej metropolii, stały się zdobyczą europejskich
mocarstw.
Wojny prowadzone na ziemiach Rzeczpospolitej osłabiły naturalne więzy łączące jej dotychczasowe części składowe. Dużo rzadziej
ludzie przemieszczali się po bałtyckich szlakach. Mimo to kontakty
nie ustały. Jezuici działający w Prusach Królewskich i Inflantach prowadzili ożywioną działalność translatorską i wydawniczą. W 1622
roku w Brunsberdze (Braniewie) zakon wydał publikację ze zbiorem
modlitw i przepisów: Agenda Parnava, zawierającą teksty w językach:
polskim, łacińskim, łotewskim oraz dialekcie południowoestońskim.
W Archiwum Państwowym w Gdańsku zachowały się liczne listy
rodowe wydawane przybyszom z Inflant przez ich rodzinne miasta.
W zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk znajdują się
publikacje profesora wymowy i historii gimnazjum ryskiego Hennigusa
Witte (1634-1696), wydawnictwa oficyny Gererda Schradera z Rygi,
w tym również książki w języku polskim oraz wydana w 1783 r. gramatyka języka łotewskiego.
Klęska kolejnych rozbiorów Rzeczypospolitej spowodowała rozdzielenie obszarów Pomorza i Inflant granicami mocarstw zaborczych.
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Inflanty Polskie (Latgalię) Rzeczpospolita utraciła w 1772 roku. Lenne
Księstwo Kurlandii istniało aż do 1795 roku, tzn. do III rozbioru.
Wzajemne kontakty uległy znacznemu ograniczeniu. Gustaw Manteuffel (1832-1916) inflancki baron, historyk i etnograf kąśliwie zauważał iż: wielu wie o Łotwie tyle, co o Borneo i Sumatrze. Czyniono próby
raczej handlowej lub kulturalnej natury, odbudowania dawnych związków. Walkę o gdańskiego klienta prowadziły wielkie browary z Rygi:
Waldschlessn i Stritzki. Wydany w języku polskim przewodnik po
dziewiętnastowiecznym Gdańsku wspomina o kolędzie kaszubskiej
napisanej przez Wermera vov Bergengruena, znanego niemieckiego
poetę i pisarza rodem z Rygi.
Wydarzenia wojny światowej w latach 1914-1918 przyczyniły się do
powstania nowych państw na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.
Powstała niepodległa Republika Łotewska, wskrzeszona Rzeczpospolita upomniała się o dostęp do Bałtyku. Gdańsk stał się Wolnym Miastem pod auspicjami Ligi Narodów. W tym okresie otwarto pierwsze
łotewskie placówki konsularne w Gdańsku przy ulicy Jaschkentalerweg 3
(Jaśkowa Dolina) i w Gdyni przy Nabrzeżu Duńskim. Konsulat Republiki Łotewskiej w Gdańsku w 1931 r. został przemianowany na
konsulat generalny. Od stycznia 1931 r. do stycznia 1940 r. konsulem
generalnym Łotwy w Gdańsku był doświadczony dyplomata, Aleksandrs Birznieks. Miasto opuścił jako uchodźca w 1945 roku, kiedy udał
się na Zachód.
W okresie walk toczonych o kształt i granice odrodzonej Rzeczpospolitej w latach 1918-1921 szczególnym epizodem były losy I Dywizjonu 18. Pułku Ułanów Pomorskich pod dowództwem rotmistrza
Ossowskiego, który tuż po sformowaniu wziął udział w walkach z kawalerią Armii Czerwonej na froncie litewsko-łotewskim. W wyniku
kontrofensywy rosyjskiej, w lipcu 1920 roku, nad rzeką Dźwiną został
odcięty od głównych sił polskich. Nie powiodły się kilkakrotne próby wyrwania się z kotła. Jedynym wyjściem było sforsowanie wpław
Dźwiny i przedostanie się na terytorium Łotwy, formalnie neutralnej,
ale sprzyjającej Polsce. Dywizjon został rozlokowany w koszarach
w Dyneburgu, a dzięki staraniom polskiej ambasady w Rydze został
przewieziony koleją do Lipawy (Libawy) i zakwaterowany w porcie wo51

jennym. Stąd jednostka miała zostać przetransportowana na polskie
Pomorze. Dywizjon był dobrze uzbrojony i wyposażony: 128 karabinów, 12 pistoletów, 6 ciężkich karabinów maszynowych i 25 tysięcy
sztuk amunicji. W sytuacji wielkiego zagrożenia kraju był niezmiernie
potrzebny na froncie.
W akcji transportowania pomorskich ułanów uczestniczył mały parowy okręt hydrograficzny polskiej Marynarki Wojennej ORP Pomorzanin, dowodzony przez kapitana Tadeusza Bramińskiego oraz wynajęty
przez polskie władze konsularne duży łotewski statek pełnomorski Saratows. W trudnych sztormowych warunkach nawigacyjnych dywizjon
wraz z uzbrojeniem przewieziono do Gdańska (15-18 sierpnia 1920 r.),
tu jednak strajkowali niemieccy dokerzy. Dlatego transport popłynął
do Gdyni, gdzie – choć istniała jedynie przystań rybacka, która nie
była przystosowana do rozładunku tak dużych jednostek – dywizjon
sprawnie wyokrętowano. Obie jednostki wyładowały się w Gdyni przy
molo kuracyjnym i na plaży. Po niezbędnym odpoczynku i reorganizacji, ułani przemaszerowali do Kartuz, skąd koleją dotarli do Torunia,
jeszcze w trakcie działań wojennych.
Pierwszym biskupem ordynariuszem erygowanej diecezji gdańskiej Kościoła Rzymskokatolickiego został, kształcący się jako młody
człowiek w Rydze, ksiądz dr Edward O’Rourke. 29 września 1918
roku papież Benedykt XV mianował go biskupem Rygi. Sakrę biskupią
przyjął w katedrze wileńskiej, gdyż wojska bolszewickie zablokowały
dostęp do Rygi. W połowie sierpnia 1919 r., kiedy to bolszewików
przepędzono z Rygi, mógł biskup przybyć do Rygi. Stan łotewskiego
Kościoła katolickiego był wprost tragiczny. Świątynie były w znacznej mierze zniszczone, kapłani rozproszeni. Na pół miliona katolików
w diecezji było zaledwie 60 kapłanów. Nowy biskup szybko nawiązał
kontakty z władzami, aby znaleźć środki zaradcze. Zabiegał w Stolicy
Apostolskiej o powiększenie diecezji o część Kurlandii i podniesienie
jej do rangi metropolii. Podjął starania o zawarcie konkordatu między
Republiką Łotewską a Stolicą Apostolską.
Biskup Edward O’Rourke władał siedmioma językami, nie znał jednak łotewskiego. Wraz z budową nowej państwowości łotewskiej stało
się naturalne, że rząd i wierni na stolicy biskupiej w Rydze chętniej wi52

dzieliby swego rodaka. Rozumiejąc sytuację i szanując uczucia narodowe Łotyszy, pierwszy biskup odrodzonej diecezji ryskiej zaproponował
w Watykanie swoją abdykację. Została ona przyjęta. 10 kwietnia 1920 r.
Edward O’Rourke mianowany został delegatem apostolskim dla krajów bałtyckich. W tym charakterze kilkakrotnie trafiał do Gdańska.
24 kwietnia 1922 r. został mianowany administratorem apostolskim
w Wolnym Mieście Gdańsku. 30 grudnia 1925 r. erygowana została
diecezja gdańska, zaś biskup Edward O’Rourke został pierwszym jej
ordynariuszem.
Okres międzywojenny przyniósł zdecydowane ożywienie wzajemnych relacji pomiędzy Pomorzem a Łotwą. Łotewscy robotnicy budowlani uzupełniali chłonny rynek pracy Wolnego Miasta Gdańska.
Niemieckie biura podróży działające w Gdańsku w swojej ofercie
proponowały rejsy wycieczkowe na trasie Zoppot-Liepaja-(Lipawa)-Ryga. Łotewskie statki handlowe nader często odwiedzały porty
w Gdańsku i Gdyni. 10 sierpnia 1925 r. pierwszy ładunek polskiego
węgla, jaki wypłynął z Gdyni w świat, został przetransportowany
na pokładzie łotewskiego parowca Mary z Rygi. W latach 19281938 liczba statków pod banderą łotewską, zawijających do portów
w Gdańsku i Gdyni zwiększała się systematycznie. W 1938 r. Gdynię łotewskie statki odwiedziły 276 razy, a port w Gdańsku gościł
łotewskich marynarzy 246 razy. Łotwa znalazła się w ten sposób na
piątym miejscu w statystyce państw, których ładunki przechodziły
przez te porty.
W pierwszej połowie lat trzydziestych przedsiębiorstwo Żegluga
Polska pracowicie rozbudowywało sieć połączeń i konsekwentnie
wprowadzało do służby nowoczesne statki. Dyrektor przedsiębiorstwa J. Rummel podkreślał znaczenie nowych jednostek w zacieśnianiu
stosunków z państwami wschodniego Bałtyku, w tym z Łotwą. Przystępne ceny biletów pasażerskich oraz stosunkowo znaczna prędkość
miały zjednać nowym połączeniom popularność. W 1936 r. pionierzy
polskiego rybołówstwa dalekomorskiego, W. Cięglewicz, Wł. Mańkowski i Z. Mulicki, późniejsi profesorowie Instytutu Morskiego w Gdyni,
na pokładzie kutra badawczego Ewa u brzegów Łotwy poszukiwali
łowisk ryb płaskich.
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Pomorze Gdańskie z racji swojego strategicznego położenia stało
się ważnym miejscem polsko-łotewskich kontaktów wojskowych. Latem 1928 r. polskie okręty wojenne ORP Wilia wraz z ORP Komendantem Piłsudskim i ORP Iskrą wzięły udział w ćwiczeniach na wodach
wschodniego Bałtyku, u wybrzeży łotewskich. Kierownictwo Marynarki Wojennej w końcu 1930 r. opracowało obszerne studium możliwości
operacyjnych połączonych flot Polski, Łotwy, Estonii i Finlandii podczas wojny z Rosją, w którym zakładano współpracę tych państw przeciwko Rosji. Przewodniczący komisji rozbudowy Marynarki Wojennej
gen. Władysław Bortnowski proponował rozpatrzenie przydatności
Rygi i mniejszych portów Zatoki Ryskiej jako baz dla polskiej floty
wojennej i handlowej.
W 1933 r. do Gdyni z wizytą kurtuazyjną przybył zespół pięciu
łotewskich okrętów wojennych pod dowództwem komandora Spade.
Łotewscy oficerowie odbywali swoje staże wojskowe w Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku i w Centrum Szkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Polska Marynarka wojenna pływała na Łotwę kilkakrotnie.
W 1923 r. polskie torpedowce ORP Kujawiak, ORP Ślązak i ORP
Krakowiak po raz pierwszy odwiedziły w rejsie szkoleniowym Liepaję i Rygę. Następne wizyty polskich okrętów wojennych na Łotwie
miały miejsce kolejno w 1931, 1934, 1936 i 1937 r. W sierpniu 1938 r.
Rygę z wizytą kurtuazyjną odwiedził zespół trzech polskich niszczycieli
ORP Wicher, ORP Burza i ORP Grom pod dowództwem komandora
porucznika Stanisława Hryniewieckiego.
Niepodległa Łotwa była przedmiotem zabiegów polskich polityków. Marszałek Józef Piłsudski był zwolennikiem rozwinięcia wszechstronnych i przyjaznych stosunków z państwami nadbałtyckimi. Na
jego polecenie w latach 1933-1935 posłem Rzeczypospolitej Polskiej
w Rydze został Zygmunt Beczkowicz. Wybór okazał się trafny, nowy
polski ambasador z zapałem zaangażował się w swoją pracę. Do Polski
pisał: Od początku ułożyłem swe stosunki daleko posuniętego współżycia z czynnikami urzędowymi, samorządowymi i społecznymi (cierpiał na tym fundusz
osobisty, bo fundusz reprezentacyjny stale nie wystarczał). Już w ciągu pierwszego
roku zdobyłem sobie daleko posunięte zaufanie. Po 1945 r. Z. Beczkowicz
osiadł na Pomorzu, był założycielem i dyrektorem Przedsiębiorstwa
54

Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Dalmor w Gdyni. Po
1947 r. został usunięty z pracy i prześladowany w czasach „realnego
socjalizmu”, zmarł w 1985 r. i jest pochowany na cmentarzu w Gdyni-Witominie.
Triumf systemów totalitarnych w hitlerowskich Niemczech i komunistycznej Rosji zadecydował o klęsce demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej. W efekcie wywołanej zawieruchy wojennej i przetaczania się przez obszar republik bałtyckich wojsk zmieniających się
kolejno okupantów, na ziemię pomorską zaczęli trafiać łotewscy rozbitkowie. Jednym z nich był profesor Konstanis Cakste (1901-1945),
syn pierwszego prezydenta Łotwy Janisa Cakste. Za udział w łotewskim ruchu oporu został on aresztowany przez Niemców w Rydze,
trafił do obozu koncentracyjnego Stutthof i zginął w marszu śmierci
w lutym 1945 r. w Gęsi. Jego grób znajduje się na cmentarzu w Kępie Kaszubskiej, niedaleko Lęborka. Inni, chroniący często długie lata
swoją anonimowość, uciekali z Łotwy przed wyposażonymi w listy
proskrypcyjne oddziałami NKWD i pod zmienionymi nazwiskami, nie
ujawniając tego fragmentu życiorysu nawet najbliższym, chronili się
w pomorskich miejscowościach. Jednym z takich łotewskich patriotów
był Władysław Jermaks pochodzący z Rezekne (Rzeżyca) działający
w okolicach Grudziądza w polskim oddziale leśnym prowadzącym akcje zbrojne przeciwko funkcjonariuszom UB i MO, aresztowany, skazany na karę śmierci i stracony 13 grudnia 1950 r. m.in. za chęć uniknięcia
repatriacji do ZSRR.
Na wiele dziesiątków lat bariery tworzone przez sowiecki system
i jego satelickich sojuszników uniemożliwiały naturalne związki pomiędzy bałtyckimi sąsiadami. Radziecka dominacja nad Europą Środkowo-Wschodnią wydawała się czynnikiem rozstrzygającym na dziesiątki lat
o zniewoleniu narodów zamieszkujących obszary na wschód od żelaznej
kurtyny rozciągającej się od Morza Bałtyckiego po Adriatyk.
Bywali jednak niepokorni, tacy jak Lech Bądkowski (1920-1984),
gdański publicysta o kaszubsko-pomorskim rodowodzie. W 1978 r.
nakreślił on w Gdańsku śmiałą wizję postradzieckiej wspólnoty Wolnych Narodów Europy Środkowej powstałej po przewidywanym przez
niego upadku Związku Sowieckiego, w efekcie: rozsadzającego ciśnienia
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narodów wcielonych, demoralizacji i rozkładu władzy absolutnej, niewydolności
gospodarczej systemu. Projekt ten opublikowany w niezależnym obiegu
wydawniczym przez wydawnictwo Młoda Polska w eseju zatytułowanym Twarzą do przyszłości zawierał postulat konfederacji czterech
państw: Litwy, Polski, Czecho-Słowacji i Węgier z możliwym akcesem
Łotwy i Estonii. Za takim kształtem konfederacji przemawiała, według
pomorskiego publicysty przynależność wymienionych krajów do zachodnio-śródziemnomorskiego kręgu kulturowego, wykształconego
na gruncie chrześcijaństwa, oraz zwartość wspólnoty terytoriów tych
państw, co powinno ułatwiać wdrażanie procesów integracyjnych.
Lech Bądkowski pisał: Narody Europy Środkowej muszą same myśleć
o sobie i szukać dróg odzyskania wolności, a następnie znaleźć właściwe dla siebie
miejsce w rodzinie narodów europejskich (…) Narody i państwa Europy Środkowej nie mogą istnieć w pojedynkę, każde sobie, a tym bardziej skłócone między sobą
o dawne krzywdy wzajemnie wyrządzone, o granice, o prestiż (…) Przetrwanie
narodów, składających się na te państwa, zależy od ich zdolności sfederowania
się politycznego, gospodarczego, wojskowego (…) Powołanie do życia zespolonych
Wolnych Narodów Europy Środkowej jest koniecznością. Powstrzymanie wszelkich roszczeń powinno zatem być pierwszą zasadą politycznego działania Wolnych
Narodów Europy Środkowej. Wolność wewnętrzna, w tym również dla wszystkich
grup narodowościowych oraz swoboda komunikowania się obywateli poprzez administracyjne raczej niż ściśle polityczne granice państwa z czasem rozładują napięcia między narodami, jeśli rządy będą postępowały rozważnie, a przeważająca
większość opinii publicznej wypowie się za pojednaniem i przyjaznym ułożeniem
stosunków w tworzącej się wspólnocie.
W 1991 r. Związek Sowiecki rozpadł się. Polska i Łotwa odnowiły
swoje stosunki dyplomatyczne. W 1995 r. w Gdańsku otwarto łotewską placówkę konsularną. Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej
w Gdańsku swoją pierwszą siedzibę znalazł przy ulicy Ogarnej 99/100
a kolejną przy ulicy 3 Maja 19. Swoją jurysdykcją obejmuje obszar trzech
województw Polski północnej; pomorskiego, kujawsko-pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego. W 1997 r. Gdańsk podczas uroczystości
millenijnych gościł po raz pierwszy prezydenta odrodzonej Republiki Łotewskiej Guntisa Ulmanisa. Guntis Ulmanis jest wnukiem brata
ostatniego prezydenta międzywojennej Republiki Łotewskiej Karlisa
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Ulmanisa. W 1940 r., z chwilą zajęcia Łotwy przez Armię Czerwoną,
cała rodzina Ulmanisów została wywieziona przez sowieckich okupantów na Syberię. W Bibliotece Gdańskiej PAN, której progi po raz
pierwszy w czterdziestoletnich dziejach przekroczyła głowa obcego
państwa, Guntis Ulmanis otworzył wystawę Łotwa w zbiorach gdańskich.
Wśród udostępnionych archiwaliów znalazły się m.in. średniowieczne
dokumenty, literatura panegiryczna, pisma ulotne, zbiory praw i przywilejów wydanych dla Inflant przez królów polskich, ryciny z widokami miast oraz mapy przedstawiające ziemie łotewskie od XVII wieku
po okres międzywojenny. Łotewski prezydent, żegnając się z władzami
Gdańska, życzył miastu pomyślności na następne tysiąclecie.
W latach 2001-2005 gdańszczanin Tadeusz Fiszbach pełnił funkcję
Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP na Łotwie.
W lutym 2003 r. Pomorze odwiedziła pierwsza kobieta na stanowisku prezydenta Republiki Łotewskiej – Vaira Vike-Freiberga. Nie był
to pierwszy kontakt pani prezydent z ziemią pomorską. Zimą 1945 r.
jako kilkuletnie dziecko znalazła się wraz ze swoją rodziną w Gdyni,
uciekając przed wkraczającą ze wschodu Armią Czerwoną i kontynuując tak jak wielu swoich rodaków podróż na Zachód. W programie
jej prezydenckiej wizyty na Pomorzu znalazł się cmentarz w Kępie Kaszubskiej, gdyński Pomnik Ofiar Grudnia 1070 r. oraz gdański Dwór
Artusa. Na zakończenie podróży po historycznych śladach Vaira Vike-Freiberga powiedziała: Pierwszy raz na pomorską ziemię trafiłam w czasie
wojny na statku, który wiózł mnie z Kurlandii razem z innym uciekinierami.
Wtedy nawet mi się nie śniło, że kiedyś wrócę do wolnej Polski, jako prezydent
wolnej Łotwy.
W 2011 r. urodzony już w niepodległej Łotwie Aleksandrs Starcenko, piłkarz Metalurgsa Liepaja (rocznik 2001) zdobył pierwszą, historyczną bramkę na nowym, gdańskim stadionie piłkarskim PGE Arenie.
Zrobił to w finałowym meczu młodzieżowego turnieju Euronadzieje
2011 rozgrywanym pomiędzy łotewskim Metalurgs Liepaja oraz rosyjską Bałiką Kaliningrad, który odbył się na PGE Arenie kilkadziesiąt
minut przed meczem Lechia Gdańsk-Cracovia. Ich zmagania obserwowało z trybun kilka tysięcy widzów. W międzynarodowym turnieju Euronadzieje 2011, organizowanym przez kluby KS Olivia Gdańsk
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i Bałtyk Gdynia, wzięło udział 21 zespołów. Na boiskach Trójmiasta
rywalizowały najlepsze zespoły z Polski, a także goście z Białorusi,
Łotwy i Rosji. W ten sposób chłopiec z Łotwy wpisał się w annały
pomorskiej historii.

Piotr Świątecki

KOLeJ PeTerSburSKO – WArSzAWSKA
– KLAMrA czy KAJdAny?
Wybudowana w przeddzień Powstania Styczniowego szerokotorowa linia kolejowa łącząca Warszawę z Petersburgiem – tj. Droga Żelazna Petersbursko – Warszawska – przebiegała przez terytorium dzisiejszej Polski i Łotwy. Jest więc częścią naszej wspólnej historii. Linia ta
wpłynęła na rozwój gospodarczy obszarów, przez które przebiegała,
ale też ułatwiała władzom carskim utrzymanie kontroli nad podbitymi
narodami – była więc i zespalającą nas klamrą, i skuwającymi nasze
narody kajdanami.
Wszystko to działo się w szalonym wieku pary – XIX. W jego połowie w Europie Środkowej pojawiła się kolej. Na dzisiejszym, polskim
terytorium zaczęło się w zaborze pruskim. W 1842 r. rozpoczęto eksploatację linii kolejowej Wrocław – Oława. Pięć lat później powstała
tzw. górnośląska linia kolejowa z Berlina, przez Wrocław i Opole do
Katowic. W zaborze austriackim w tym samym czasie zbudowano trasę
z Krakowa do Szczakowej, potem z Krakowa do Trzebini i Mysłowic,
przedłużoną w 1847 r. do spotkania z koleją warszawsko-wiedeńską
w Granicy. Warto zauważyć, że o budowie linii Kraków-Szczakowa
zdecydował Senat Wolnego Miasta Krakowa (przed likwidacją tego
państwa), była to więc pierwsza w Polsce linia kolejowa zbudowana
w całości na ziemiach polskich bez zezwolenia któregokolwiek z rządów zaborczych12.
W Wielkopolsce Poznań połączony został liniami kolejowymi ze
Szczecinem przez Krzyż i Starogród (1848), z Tczewem i Królewcem
przez Bydgoszcz (1851), z Toruniem przez Gniezno (1870).
12

Bisaga T., Geografia kolejowa Polski; Warszawa 1938 r., str. 79
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W Królestwie – tj. zaborze rosyjskim - już w 1835 r. z pomysłem
budowy kolei z Warszawy na południe wystąpił Tomasz Łubieński13.
Kolej miała umożliwić przewóz produkcji górnictwa i hutnictwa Zagłębia Dąbrowskiego do stolicy i dalej, na północ. W tym czasie, projektując linię przechodzącą po wododziale dorzeczy Wisły i Odry przez
Skierniewice, Piotrków i Częstochowę, zakładano, iż opłacalna będzie
trakcja konna. Długo trwały kontrowersje w tej sprawie. Łubieński
pisał: W kraju naszym owies jest tak tani i siano, że zdaje się ze wszystkiego, że
nierównie taniej wypadnie i te 4 miliony cetnarów przewozić będzie można końmi
jak maszynami parowymi14.
W 1839 r. utworzono Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, lecz już w 1842 r. przedsięwzięcie przejęło
państwo, bowiem inwestycja okazała się ponad siły spółki prywatnej.
W tym czasie nie odczuwano jeszcze tak silnie, jak potem, błogosławionego, gospodarczego oddziaływania kolei. Ekonomista Supiński
pisał wówczas: Koleje żelazne są otchłanią, w której toną olbrzymie zasoby, nie
zostawiając po sobie żadnych zasobów prócz wysypanej grobli i szyn na niej leżących15. W 1845 r. na Wiedence ruszyły pociągi z Warszawy do Łowicza,
zaś w 1848 r. – oddano do użytku pozostałą część do granicy. Kolej
wiedeńska administrowana przez zarząd państwowy była deficytowa.
Dokonano więc jej reprywatyzacji i w końcu lat pięćdziesiątych XIX
w. państwo rosyjskie przekazało na 75 lat tę kolej spółce prywatnej
kontrolowanej przez kapitał pruski.
Wielu urzędników kolei warszawsko-wiedeńskiej wzięło udział
w Powstaniu Styczniowym. Reakcją było wsparcie przez władze rosyjskie germanizacji administracji przedsiębiorstwa. Służba na kolei
miała charakter zbliżony do służby państwowej, tymczasem Rosjanie
pozwalali zatrudniać w firmie bez zmiany przynależności państwowej
– poddanych króla pruskiego. Po prywatyzacji większość formularzy
i przepisów służbowych Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, przebiegają13
Więcej – J. Śniechocki, Pierwsze koleje żelazne w Polsce, Przegląd techniczny Nr 3 z 1926 r.
14
Bisaga T., op. cit., str. 79
15
Bisaga T.,op. cit., str.80
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cej w zaborze rosyjskim, drukowano po niemiecku. Niemiecki zarząd
dbał przede wszystkim o wysokość dywidendy i Wiedenkę zrujnował16.
Od Niemców kupił firmę (bo kolej obejmowała linię i tabor) w 1872 r.
Leopold Kronenberg, zaś od niego, jeszcze przed upływem koncesji,
w 1912 r., wykupił tę kolej rząd rosyjski.
Można więc rzec, że wiedenka przechodziła z rąk do rąk. W tym
czasie, przed I wojną światową, była to linia o ruchu największym na
świecie. Linia wiedeńska i jej odnoga do Łodzi, zbudowana przez Jana
Blocha w 1865 r., miały normalny, europejski rozstaw szyn w świetle
– 1435 m. Pozostałe linie kolejowe w zaborze rosyjskim miały szyny
w rozstawie szerokim, 1524 mm.
Rosjanie przyjęli kilka założeń budowy sieci kolejowej w imperium.
Pierwsze to rozrzedzenie sieci komunikacyjnej w sąsiedztwie granicy,
co widać jeszcze dziś po lewej stronie Wisły. Lewa strona rzeki miała
być poligonem zbrojnego spotkania, prawa zaś – zapleczem frontu,
wymagającym wyposażenia w szerokotorowe linie rokadowe i łączące
z interiorem17. Drugie założenie – tanie i proste trasy, umożliwiające
przerzuty wojsk poza miastami. Najtaniej było równiną tyczyć trasę
po wododziale, można było wówczas uniknąć konieczności budowy
mostów, przepustów i tuneli. Stacje lokalizowano nieraz kilkanaście
kilometrów od obsługiwanych przez nie miejscowości18.
Z perspektywy rosyjskiego zaborcy szczególnie istotne było połączenie kolejowe stolicy imperium – Petersburga – z Królestwem. Budowę Drogi Żelaznej Warszawsko-Petersburskiej rozpoczęto więc już
1851 r. od strony Petersburga. Robotami przygotowawczymi kierował
generał major Gerstfeld19. W pracach brał udział również Stanisław
16
Śniechowski J., Zarys rozwoju kolejnictwa polskiego w zaborze rosyjskim,
Inżynier Kolejowy nr 8-9/1926
17
Krzysica M.; Rola czynników wojskowo-politycznych w budowie kolei
żelaznych w Królestwie Polskim; w: Studia z dziejów kolei żelaznych w Królestwie Polskim (1840-1914) pod red. Ryszarda Kołodziejczyka, Warszawa 1970 r.,
str. 13
18
Dylewski A., Historia kolei w Polsce, Warszawa 2012 r., str. 14
19
Koziarski S., Sieć kolejowa w Polsce w latach 1842-1918, Opole b.d., str.
112
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Kierbedź20. Roboty ziemne rozpoczęto w 1859 r. Próbną jazdę z Warszawy do Urli nad Liwcem wykonano 17 czerwca 1860 r., dokonując
jednocześnie poświęcenia pierwszego pociągu tej linii. 21 października
1860 r. trasę z Warszawy do Białegostoku przejechał sam Aleksander II. Regularne połączenia Warszawy otwarto w 1862 r. (Warszawa – Białystok 8 maja 1862 r., Warszawa – Dynenburg 16 grudnia
1862 r.)21 Całą linię z Warszawy do Petersburga z odnogami Wilno-Kowno – Wierzbołowo oraz Dynenburg – Ryga oddano do użytku
przed Powstaniem Styczniowym. Kolej Petersburską budowała spółka
braci Pereire – Główne Towarzystwo Rosyjskich Dróg Żelaznych, kontrolowana przez kapitał francuski (Credith Mobilier)22.
W chwili uruchomienia Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej,
w 1862 r., firma była wyposażona w 360 lokomotyw, 798 wagonów
osobowych i 7029 wagonów towarowych. Przejazd z Warszawy do
Wilna trwał 14,5 godziny, do Petersburga – 38 godzin23.
Linia petersburska zapisała się w historii Powstania Styczniowego. Jeszcze przed jego wybuchem kolejarze konspiratorzy wspierali
podziemną organizację narodową przewożąc kurierów, pocztę i broń.
Zaś za plecami Rosjan spiskowcy przekazywali kolejowym telegrafem
szyfrowane rozkazy i informacje o położeniu rosyjskich wojsk,
o planowanych akcjach militarnych oraz tajnych zarządzeniach władz
carskich.
Generał Zygmunt Sierakowski doceniając znaczenie linii petersburskiej przygotował przed powstaniem niezrealizowany niestety plan
przecięcia jej poprzez zajęcie Dyneburga24.
Już w chwili wybuchu powstania, 23 stycznia 1863 r. ze stacji Praga
wyjechał pociąg z powstańcami, którzy po drodze niszczyli za sobą
linię, telegrafy, stacje. Dowodził składem zawiadowca stacji Warszawa
Praga, Leopold Pluciński. Po drodze w Tłuszczu, Łochowie i Małhttp://kresy24.pl/23292/15-grudnia-1862/
Dylewski A., op. cit. str. 18
22
Koziarski S., op.cit., str. 112
23
tamże
24
Por. Powstanie styczniowe na żelaznych drogach, Wojtach: Ł. http://www.
muzhp.pl/artykuly/328/powstanie-styczniowe-na-zelaznych-drogach
20
21
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kini rekwirowano aparaty telegraficzne i zawartość kas dworcowych.
W Małkini spalono drewniany most25. Pociąg dojechał do Łap, wcześniej zajętych już przez inną grupę powstańców. Na kilkanaście dni
powstańcy sparaliżowali główne połączenie Królestwa ze stolicą imperium, opanowując kluczowy fragment linii Warszawa-Łapy26. Spotyka
się niekiedy pogląd, że lokalizacja stacji z wielkimi warsztatami mechanicznymi w Łapach była wynikiem działań konspiratorów, którzy
starali się zbudować zaplecze techniczne dla konspiracji, jak najdalej od
rosyjskich garnizonów. Warsztaty kolejowe były naturalnym zapleczem
dla polskiego, leśnego wojska, produkowano w nich białą broń dla
powstania.
Działania powstańców nie ograniczały się do odcinka z Warszawy
do Łap. W połowie marca 1863 r. oddział Kulczyckiego próbował zdobyć stację w Grodnie, próbowano zniszczyć most na Nowej Wilejce
(trasa z Wilna do Dynenburga), 16 maja 1863r. oddział Albertyńskiego rozbił Rosjan przy stacji Dukszty. Najczęściej jednak sukcesy powstańców ograniczały się do skutecznego sabotażu wykorzystywania
kolei przez Rosjan. Palono mosty, wykolejano pociągi, ścinano słupy
telegraficzne.
Największą akcję sabotażową przeprowadził 1 czerwca 1864 r. nieznany z nazwiska dróżnik z odcinka Czyżew - Małkinia. Na wysokim
nasypie odkręcił szyny, zaczepił je liną i czekał w olszynie na przyjazd
transportu. Gdy nadjechał pociąg z wojskiem, dróżnik pociągnął za
sznur i wykolejony skład spadł z nasypu. Zginęło podobno ok. sześciuset rosyjskich żołnierzy27.
Ataki powstańców nie przyniosły wymiernych rezultatów. Linia petersburska była wykorzystywana przez Rosjan do przerzutu znacznych
sił do Królestwa. Jej istnienie ułatwiło rosyjskiej armii zwycięstwo nad
powstańcami. Polski Rząd Narodowy zdawał sobie sprawę z negatywnej roli tej kolei i wezwał nawet jej personel do porzucenia pracy
25
http://dobroni.pl/rekonstrukcje,miejsca-pamieci-wolomin1863r.-drogazelazna-warszawsko-petersburska,12232
26
Łaniec S., Partyzanci żelaznych dróg roku 1863, Warszawa 1974 r., str. 197
27
Łaniec S. , op. cit., str. 225
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w dekrecie z 21 czerwca 1863 r : zważywszy, że kolej żelazna petersbursko-warszawska w części znajdującej się w granicach Polski jest chwilowo szkodliwą
dla sprawy wyswobodzenia Ojczyzny, celem usunięcia tej przeszkody ruch komunikacyjny [na tej linii] oraz jej telegraf czasowo zamyka się28. Niestety Rosjanie
nie dostosowali się do tej decyzji władz narodowych…
Oceniano, że ani założyciele kolei petersburskiej, ani zarząd nie
ujawniali żadnej troski o interesy ziem polskich, personel kolejowy,
z wyjątkiem najniższej służby drogowej, zwłaszcza – po Powstaniu
Styczniowym – rekrutowano wyłącznie z Rosjan a kolej nie miała żadnych punktów stycznych z życiem kraju, przez który przebiegała29.
Odegrała niewątpliwie znaczną rolę w aktywizacji gospodarczej terenów, przez które przebiegała, lecz przede wszystkim była narzędziem
zniewalania narodów podbitych.
Droga Żelazna Petersbursko-Warszawska została znacjonalizowana
w 1895 r. i skonsolidowana z liniami Bałtycką i Pskowsko-Ryską w Północno-Zachodnich Drogach Żelaznych w 1906 r.30.
Na koniec dwie puenty: 1 listopada 1921 r. otwarto trasę kolejową
Warszawa – Poznań przez Łowicz – Kutno-Strzałkowo. Do budowy tej
linii wykorzystano materiały z rozbiórki drugiego toru linii petersbursko-warszawskiej na odcinku Nowa Wilejka – Turmont31. A wśród najważniejszych inwestycji kolejowych planowanych w najbliższym czasie
w europejskiej sieci połączeń jest trasa Rail Baltica łącząca Warszawę
z Kownem, Rygą Tallinem i Helsinkami.

Łaniec S., op.cit., str. 226
J. Śniechowski, Zarys rozwoju kolejnictwa polskiego w zaborze rosyjskim,
Inżynier kolejowy nr 8-9/1926
30
Adam Dylewski, op. cit. , str. 18
31
Adam Dylewski, op. cit., str. 111
28
29

64

ScheMAT PrzebIeGu drOGI żeLAzneJ
PeTerSburSKO-WArSzAWSKIeJ I rAIL bALTIcA

PETERSBURG

SKA

HELSINKI

OK
ZAT

IŃ
AF

K
TO
ZA

PSKÓW

K
YS
AR
A
RYGA
DAUGAVPILS

KOWNO
WILNO

KRÓLEWIEC

GRODNO

WARSZAWA

DROGA ŻELAZNA PETERSBURSKO-WARSZAWSKA
– – – – RAIL BALTICA

Skład Polsko-Łotewskiej
Grupy Parlamentarnej

Przewodniczący: Kazimierz Kleina (senator)
Wiceprzewodniczący: Stanisław Gogacz (senator)
Stanisław Żelichowski (poseł)
Członkowie:
Grzegorz Bierecki (senator)
Ryszard Galla (poseł)
Witold Gintowt-Dziewałtowski (senator)
Stanisław Gorczyca (senator)
Stanisław Lamczyk (poseł)
Zofia Ławrynowicz (poseł)
Andrzej Owczarek (senator)
Jan Rulewski (senator)
Grażyna Sztark (senator)
Edmund Wittbrodt (senator)
Jan Wyrowiński (senator, wicemarszałek Senatu)

66

REPRODUKCJE
WYBRANYCH DOKUMENTóW,
DOTYCZąCYCH STOSUNKóW
POLSKO-ŁOTEWSKICH,
POCHODZąCE Z ARCHIWUM
AKT NOWYCH

Mapa dyslokacji wojsk łotewskich z 1.01.1921 r. AAn, Ministerstwo Spraw
zagranicznych, sygn. 242, s. 153.



Pismo łotewskiego MSz w sprawie ustanowienia Attisa Keninscha, jako
przedstawiciela dyplomatycznego przy rządzie rP, 7.11.1919 r. AAn,
Ministerstwo Spraw zagranicznych, sygn. 666, s. 2.

69

Pismo MSz do nuncjusza Achillesa ratti w sprawie uznania niepodległości Łotwy i estonii, 28.01.1921 r. AAn, Ministerstwo Spraw
zagranicznych, sygn. 459, s. 3.

70

umundurowanie i oznaki armii łotewskiej. AAn, Ministerstwo Spraw zagranicznych, sygn. 242, s. 154.

Schemat organizacji wojskowego wywiadu przy naczelnym dowództwie wojsk
łotewskich w 1921 r. AAn, Attaches Wojskowi rP przy rządach Państw Kapitalistycznych, sygn. A-II/67, s. 652.

71

72

Pismo Józefa Piłsudskiego do prezydenta republiki Łotewskiej Janisa Čakste
w sprawie akredytacji Witolda Kamienieckiego w charakterze posła i ministra
pełnomocnego przy rządzie łotewskim, 15.05.1921 r. AAn, Ministerstwo Spraw
zagranicznych, sygn. 666, s. 19-20.

73

Gazeta z Szóstej Wystawy-Targ w rydze, 13-27.06.1926 r. AAn, Ministerstwo
Spraw zagranicznych, sygn. 8781, s. 8-9.

74

75

76

Pismo Poselstwa rP na Łotwie do MSz w sprawie umowy kolejowej,
22.09.1928 r. AAn, Ministerstwo Spraw zagranicznych, sygn. 50, s. 1-2.

77

Mapa Okręgu Konsularnego rP w dyneburgu. AAn, Ministerstwo Spraw zagranicznych, sygn. 6211.

78

Sprawozdanie z v Święta Sportu Polskiego na Łotwie w dniach 13-14 sierpnia 1938 r. ryga, 16.08.1938 r.; AAn, Ministerstwo Spraw zagranicznych
w Warszawie, sygn. 10928, s. 26-33.

79

Fotografie z manewrów armii łotewskiej we wrześniu 1938 r. AAn, Sztab Główny, sygn. 616/351.

80

81

Fotografia z manewrów armii łotewskiej we wrześniu 1938 r. AAn, Sztab Główny, sygn. 616/351.

Pismo Attache Wojskowego w Rydze do Szefa Oddziału II Sztabu Głównego
w sprawie wizyty niemieckich okrętów, 2.08.1939 r. AAN, Sztab Główny, sygn.
616-357, s. 431.

82



KANCELARIA SENATU

POLSKA, ŁOTWA,
RAZEM

ISBN 978-83-63220-10-5

