
Wyprawa rowerowa na Łotwę, 6 – 26 sierpnia 2007 
 
 
Propozycji wyjazdu na tegoroczne wakacje było co najmniej kilka. Jedna bardziej 
atrakcyjna od drugiej. Pewny był jedynie termin (sierpień) i czas (3 tygodnie i ani 
dnia mniej). Dyskusje i rozwaŜania trwały i trwały, aŜ w końcu z róŜnych powodów 
stanęło na wyjeździe nietypowym jak na nas, bowiem zdecydowaliśmy się 
spenetrować kraje nadbałtyckie i to głównie przy pomocy rowerów. Początek 
wyjazdu musieliśmy nieco przesunąć (dzięki za wszystko uroczej pracy Joli!) i 
wyruszyliśmy dopiero w poniedziałek 6 sierpnia ok. 15-ej zostawiając na 
gospodarstwie goszczącą u nas ostatnich kilka dni Agnieszkę z Adasiem.  
Wyjechaliśmy – uwaga – sami! Nie licząc 3 rowerów na dachu… Wszystko się 
zgadza uwaŜny czytelniku. W samochodzie nas dwoje, a na dachu trzy rowery. I ten 
nadmiarowy to nie zapasowy na wszelki wypadek, tylko rower Jaśkowy, bowiem 
Jasiek miał do nas dołączyć mniej więcej w połowie. Ale póki co mkniemy wstęgą 
szos w kierunku północno wschodnim w duecie. 
Słońce na niebie, trzy tygodnie wolnego, torba przewodników i map w bagaŜniku i 
te rowery na dachu. W czasie drogi, gdzieś za ŁomŜą wymyśliliśmy, Ŝe dzisiaj 
dojedziemy do Posejneli (to niedaleko Gib, a stamtąd juŜ tylko chwila do granicy 
litewskiej), tam przenocujemy w znanym nam gospodarstwie agroturystycznym, 
zostawimy rower Jaśka i z samego rana ruszymy w dalszą drogę. Cel – Łotwa. 
 
W Posejnelach ulokowano nas w tzw. 
bocianówce, czyli pokoiku 
wychodzącym na gniazdo bocianie, 
świetnym miejscu do obserwacji 
ptactwa. Rano (7 sierpnia, wtorek) 
krótki bociani casting i hajda w drogę. 
Dopiero gdzieś w okolicach Kowna 
zdecydowaliśmy się, Ŝe zaczniemy 
zwiedzać Łotwę od Kurlandii, czyli 
południowego wybrzeŜa. 
Zafascynowała nas zwłaszcza nazwa 
Kolka, oznaczająca przylądek 
oddzielający Zatokę Ryską od Bałtyku. 
 
Jazda przez Litwę jest bardzo dobrym lekarstwem uspokajającym... drogi są 
szerokie, w miarę puste, ograniczenia do 90 km/h warto przestrzegać. Leniwie lecz 
konsekwentnie przeturlaliśmy się przez okolice Kowna, Kiejdan i PoniewieŜa, by 
wczesnym popołudniem osiągnąć graniczne łotewskie miasto (Bauska). 
 
Dalej, juŜ bocznymi drogami łotewskimi (początek był niedobry, ale późniejsza 
jakość dróg była absolutnie w porządku) przemierzając i leśne ostępy, i szerokie pola 
uprawne, dojechaliśmy w okolice parku narodowego Slītere, rozciągającego się w 
okolicach przylądka Kolka. Zdecydowaliśmy się juŜ wcześniej, Ŝe pierwszą wioską, 
w której poszukamy noclegu, będzie mała osada Košrags. I to była najlepsza 

 
Bocianie gniazdo mieliśmy jak na dłoni 



moŜliwa decyzja. Trafiliśmy od razu w Košrags na 
kemping, gdzie były wolne domki wszelkimi nam 
potrzebnymi udogodnieniami. Z właścicielami 
próbowaliśmy rozmawiać po niemiecku, ale 
szybko się okazało, Ŝe i tu, i wszędzie indziej, 
najlepiej rozmawiać po rosyjsku.  
 
Košrags to jedna z historycznych osad, w których 
kiedyś mieszkali Liwowie (stąd nazwa historyczna 
krainy – Liwonia), obecnie juŜ praktycznie zanikła 
mniejszość narodowa, o języku zbliŜonym do 
estońskiego. Samo Košrags było Ŝywym 
skansenem, dotowanym przez Unię (a jakŜe), choć 
w zasadzie chyba kultywowano tam jedynie ducha 
dawnych mieszkańców, bo ani ludzi mówiących 
po liwsku, ani starych chałup juŜ nie moŜna było 

spotkać. Jedyny zauwaŜalny 
ślad po Liwach to 
dwujęzyczne napisy 
miejscowości na plaŜy 
(przykładowo Košrags to po 
liwsku Kuoštrõg). 
 
ZdąŜyliśmy jeszcze przed 
zmrokiem dotrzeć na plaŜę 
(w zasadzie pustą), podziwiać 
zachód słońca, i pomoczyć 
nogi w ciepłym Bałtyku. 
 
Następny dzień (8 sierpnia, 
środa) to pierwsza wycieczka rowerowa. Nasz plan to zdobycie półwyspu Kolka. 
Zaplanowaliśmy dojazd plaŜą (piasek na brzegu morza był dostatecznie twardy), a 

powrót „lądem”. Pogoda była 
wymarzona, lekki wiaterek, 
niebo nieomal bezchmurne, 
prawie 30 stopni. Do Kolki plaŜą 
było 14 km. I plaŜa w taki dzień 
była… pusta. Od wyjścia na 
plaŜę w Košrags do okolic 
przylądka, gdzie pojawiali się 
juŜ turyści, naliczyliśmy chyba 
18 czy 20 osób, włączając w to 
nie tylko plaŜowiczów, ale teŜ i 
kilkoro podobnych nam 
cyklistów! Rzecz w Polsce 

 
Pierwszy spacer po plaŜy 

 
Zachód Słóńca w Košrags 

 
Pustą plaŜą w piękny letni dzień jedziemy na Kolkę 



niespotykana.  
 
Sama Kolka to miejsce 
fantastyczne. Rozgrywa się 
tu stale walka między 
wodami morskimi, a 
naganianymi przez wiatr od 
lądu falami Zatoki Ryskiej. 
Podobno, wg 
przewodników, w 
sztormowe dni fale 
dochodzą tu do siedmiu 
metrów wysokości. Tego 
dnia nie było Ŝadnej bitwy, 
najwyŜej małe utarczki – ale i tak łatwo było dostrzec, jak mieszają się wodne 
Ŝywioły o róŜnych odcieniach granatu i turkusu. śeby zobaczyć to, co opisują 
przewodniki trzeba było uruchomić wyobraźnię. Nawet tu było mało ludzi. Raz na 
jakiś czas wyłaniała się z lasku grupa przywieziona autokarem na pobliski parking i 
po zrobieniu odpowiedniej ilości fotek znikała. A, oczywiście, trzeba dodać, Ŝe Kolka 
jest jednym ze stu dwudziestu siedmiu miejsc, które mienią się być centrum Europy. 
Odpowiedni obelisk stoi i tę prawdę głosi. 
 
Nad przylądkiem góruje stara wojskowa wieŜa obserwacyjna. Jak się potem okazało, 
cały pas wybrzeŜa był tu do niedawna obszarem militarnym, niedostępnym dla 
pospólstwa. Dlatego teŜ tak mało wiosek tu się uchowało, dlatego plaŜa kilometrami 
jest pusta. Łotysze zorganizowali w obszarze byłego poligonu park narodowy, więc 
jest szansa, Ŝe turyści tego pięknego miejsca nie zadepczą. Zwłaszcza, Ŝe Łotwa 
krajem ludnym nie jest, a wybrzeŜa ma chyba więcej niŜ Polska.  
 
W Kolce zjedliśmy obiad, zrobiliśmy zakupy, obejrzeliśmy kościoły (z zewnątrz) i 
powróciliśmy juŜ lądem. Najpierw jednak kolejna łotewska atrakcja. OtóŜ nawet 
drogi krajowe, oznaczone drogowskazami, ograniczeniami prędkości i opatrzone 

innymi insygniami WaŜnej 
Szosy bywają tu… szutrowe. 
W upale nie jest 
przyjemnością jechać na 
rowerze po takiej drodze – 
wymijające samochody 
rowerzystów omiatają 
gęstym pyłem, obsypują 
Ŝwirowym gradem, a 
ponadto nawierzchnia 
przypomina tarkę; jechać po 
tym się nie daje, a cztery 
litery bolą, oj, bolą. 
 

 
Walka wodnych Ŝywiołów na przylądku Kolka 

 
Jedziemy pylistą drogą krajową… 



Na szczęście szybko 
znaleźliśmy ścieŜkę w lesie. 
Jechało się długo i 
sympatycznie. 
Przerywnikiem było 
muzeum rogów w Vaide, 
gdzie mocno starszy juŜ 
miejscowy leśnik w 
interesujący sposób 
pokazywał swoje trofea 
(kilkaset sztuk poroŜy róŜnej 
maści), które – jak dobitnie 
zapewniał – poza nielicznymi 
wyjątkami były wyłącznie 

zbierane, nie „odstrzeliwane”. Oprócz rogów były 
w muzeum teŜ inne atrakcje w postaci 
wypchanych zwierząt i ptaków – po prostu 
muzeum lasu. Trochę zmęczeni dotarliśmy na 
kemping, ale zebraliśmy jeszcze siły, Ŝeby 
wieczorem obejrzeć zachód słońca na naszej plaŜy. 
 
9 sierpnia (w czwartek) takŜe wyprawa wzdłuŜ 
brzegu, ale dla odmiany na południe. Najpierw 
plaŜą do wsi Sīkrags, około 8 km. Znowu pusto, 
gdzieniegdzie tylko nudystki lub nudyści. No i 
jeszcze rybitwy w duŜej ilości. Potem wjechaliśmy 
juŜ w głąb lądu. Po paru kilometrach dociera się do 
skarpy (dawnego morskiego brzegu). Na niej stoi 
jedna z wielu latarni morskich – ta akurat (Šlitere) 
zamieniona w muzeum latarnictwa i kolejnictwa. 
Przy okazji dowiedzieliśmy się, Ŝe dawno, dawno 
temu z Ventspils 
(po naszemu 

Windawa) w te okolice dochodziła kolej. Śladu juŜ 
po niej nie ma. W powrotnej drodze postój w 
rezerwacie przyrody i pod sklepem w Mazirbe (juŜ 
niedaleko do domu – moŜna sobie pozwolić na 
ukojenie pragnienia wspaniałym łotewskim 
piwem) spotkanie z Niemcami (na nasze oko DDR-
onami – bo czyŜ Niemiec z RFN znałby rosyjski?), 
odwaŜnie podróŜującymi na rowerach po Łotwie z 
dwójką małych dzieci.  
 
Tego dnia wróciliśmy do domu nieco wcześniej, 
starczyło czasu na dłuŜszą wyprawę na plaŜę – 
znów w upalny dzień pustą po horyzont. 

 
PlaŜa na południe od Košrags 

 
Oznakowanie szlaków rowerowych  

 
Latarnia morska w Šlitere 



 
Kolejny dzień (piątek, 10 sierpnia) poświęciliśmy na przemieszczenie się w głąb 
Łotwy, na teren Liwlandii (historycznie Inflantów Szwedzkich) w okolice Cēsis (po 
naszemu Kieś). Niby tylko 300 km, ale cały dzień nam zeszedł. Bo to najpierw jakiś 
parking i ładne widoki nad Zatoką Ryską w okolicach Evaži, potem – jak to ładnie 
napisali w przewodniku – kamienny las w okolicach Kaltene. Istotnie było nieco 
większych głazów wśród drzew i elegancka ścieŜka z desek. Dojechaliśmy tam tylko 
duŜej determinacji własnej, bo oznakowanie w zasadzie nie istniało, a jechało się 
kawał drogą gruntową przez pola i lasy. Zaliczyliśmy jeszcze dłuŜszy postój w 
uroczej miejscowości Engure. Pomoczyliśmy nogi w płytkich tu i ciepłych wodach 
Zatoki Ryskiej, obejrzeliśmy stary drewniany kościółek i otaczający go niezwykle 
starannie uporządkowany cmentarzyk. Warto tu wspomnieć, Ŝe w tej części Łotwy 
byliśmy nieustannie urzeczeni starannością, z jaką utrzymywane były ogródki i 

obejścia. Gdzie tylko moŜna sadzi się kwiatki, 
stawia ozdobne doniczki. Wszędzie jest miło i 
sympatycznie. 
 
Na naszej drodze stała teŜ Ryga. Cel znajdował się 
dokładnie po drugiej stronie miasta. Nie chciało 
nam się gonić autostradą naokoło i odwaŜnie 
postanowiliśmy przejechać przez centrum. Jako Ŝe 
szczęśliwi czasu nie liczą, zapomnieliśmy Ŝe 
właśnie jest piątek. I w piątek, w godzinach juŜ 
popołudniowych wjechaliśmy do miasta, a potem 
musieliśmy teŜ zeń wyjechać, razem z wszystkimi 
innymi mieszkańcami stolicy Łotwy, spragnionymi 
weekendowego wypoczynku. A Ŝe po drodze 
jeszcze był remontowany most, zrobiły się niezłe 
korki. Straciliśmy prawie 2 godziny.  
 
Do Cēsis zajechaliśmy niejako od tyłu... traf chciał, 
Ŝe po drodze udało się na m zahaczyć o inne 
pobliskie miasteczko – Siguldę. A tu jakiś rwetes, 

objazdy, policja – jak się 
potem okazało, rozpoczynały 
się tam właśnie obchody 800-
lecia istnienia miasta. Ale o 
tym potem. 
 
W Cēsis na pierwszym 
moŜliwym kempingu 
złapaliśmy kontakt do 
prywatnej kwatery na tyle 
szybko, Ŝe udało się jeszcze 
skoczyć do miasta. 
Miasteczko niewielkie, ale w 

 
Kamienny las w okolicach Kaltene 
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przewodnikach polecane jako jedno z najbardziej godnych zwiedzenia na Łotwie. 
Istotnie – ładne miejskie uliczki, zabytkowe drewniane domy, ruiny sporego zamku, 
piękne łotewskie koty, czarne łabędzie w parkowym stawie, dobra pizza, zimne 
piwo i miłe kelnerki w knajpie. CzegóŜ więcej chcieć? 
 
W sobotę rano (11 sierpnia) zbieramy się na wycieczkę, a tu za nami goni gospodyni. 
Mamy się wynosić! Jak się okazało, nastąpiło nieporozumienie, myśmy myśleli, Ŝe 
mamy pokoje na 4 noce, a tu szlus! Zamiast jechać na wycieczkę, załadowaliśmy 
rowery na dach i dalej szukać kolejnego noclegu. Na szczęście nie było to trudne. 
Pierwszy wybrany na chybił-trafił adres okazał się właściwy. Wprowadziliśmy się 
chyba jako pierwsi lokatorzy do wielkiego domiszcza, przeznaczonego wyłącznie dla 
turystów. Pełny luksus, włączając w to plastikowe łabądki w pobliskim oczku 
wodnym. Daliśmy się nabrać. Z okien domu wyglądały jak Ŝywe. 
 
Teraz juŜ czas na wycieczkę. Na szczęście nie straciliśmy duŜo czasu. 
Postanowiliśmy tego dnia pojechać do mijanej wczoraj Siguldy (ok. 30 km), 
poobchodzić rocznicę powstania miasta i wrócić pociągiem. Droga do Siguldy 
wiedzie wzdłuŜ brzegów 
jednej z najpiękniejszych 
łotewskich rzek – Gauji. I 
ona, i dochodzące do niej 
dopływy pełne są urwisk i 
przełomów. Zatrzymaliśmy 
się przy dwóch takich 
miejscach, odpoczywając po 
znoju jazdy po szutrowych 
drogach. Kolo 15 
osiągnęliśmy Siguldę. I nas 
zamurowało. To nie był byle 
jaki festyn. To były obchody 
jakich w Polsce się nie 
ogląda. 

 
Począwszy od dworca, wzdłuŜ 
głównej ulicy miejskiej, 
napotkaliśmy na moc atrakcji. 
Czego tam nie było. Najpierw – 
szykujące się do parady (i 
zadające szyku) nadobne 
panny i kawalerowie w strojach 
z epoki Ludwika XVI; obok – 
piekąca na roŜnie plastikowego 
świniaka średniowieczna 
chłopka, dalej – zastępy 
konnych jeźdźców z róŜnych 
epok. Wszyscy radośni i 

Koryta Gauji 

Soldatenkneipe - czyli Ŝadnej martyrologii 



uśmiechnięci. To dopiero 
początek. Okazało się, Ŝe 
wzdłuŜ ulicy rozstawiono grupy 
stoisk, poświęcone 
poszczególnym dekadom, 
począwszy od lat 
czterdziestych. Nawet lata 
czterdzieste, dla nas wyłącznie 
symbol martyrologii, tu zostały 
potraktowane zabawowo. W 
dekadzie lat 40-tych największą 
atrakcją była Soldatenkneipe, 
czyli knajpa Ŝołnierska z 
bigosem, szaszłykami i piwem; 

obok przygrywał jazzowy 
swingujący big-band. Lata 50-te 
to przede wszystkim pochód 
kołchoźniczek w trampkach lub 
gumiakach i zgrzebnych 
fartuchach, zalotnie 
wymachujących siatkami z 
zakupami. Za kołchoźnikami 
radośnie przechadzał się 
bumelant, z butelczyną pod 
pachą. TenŜe do tego stopnia 
urzekł moją śonę, Ŝe dała sobie 
zrobić z nim zdjęcie. W latach 60-
tych grane na Ŝywo przeboje 
Creamu zwabiły wielu juŜ mocno posiwiałych słuchaczy. Dalej jeszcze jarmarki, 
wystawy, wszędzie pełno uśmiechniętych, radosnych ludzi. 
śal było wyjeŜdŜać, a pociąg mieliśmy ok. 19. Wracając zaszliśmy znów do naszej 
ulubionej Ŝołdackiej knajpy, a tam – grupy mocno starszych pań w tanecznych 
sukniach. Okazuje się, Ŝe szykował się występ... ale Ŝadne tam walce czy inne 
dostojne pląsy. Panie miały choreograficznie świetne przygotowane tańce z lat swojej 
młodości! Były foxtroty, rumby i charlestony. Na twarzy tancerek było widać 
ogromną radość, a na twarzach widzów – wielką sympatię. Na pewno wiele z pań 
było kiedyś mistrzyniami parkietu, teraz miały pewnie jedną z nielicznych okazji, 
aby przypomnieć sobie stare czasy. I naszła nas tylko jedna, smutna refleksja: w 
Polsce taka zabawa byłaby niemoŜliwa. Nie znalazłoby się wystarczająco duŜo osób, 
które przełamałyby fałszywy wstyd. śyjemy w ponurym kraju.  
 
Po drodze na dworzec wciąŜ napotykaliśmy a to XVIII-wieczne panny, a to zacnych 
kawalerów. Aparat grzał się od ciągłej pracy.  
 
NaleŜy tylko dodać, Ŝe z braku czasu nie zwiedziliśmy w bodaj najwaŜniejszego 
zabytku Siguldy, czyli neogotyckiego zamku z 1881 roku, stojącego na rzecznej 

Lata 50-te – czyli urocze kołchoźniczki 
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skarpie. Nie zwiedziliśmy, mimo Ŝe zbudowano nawet kolejkę linową, przenoszącą 
turystów nad Gaują. I nie Ŝałujemy, bo ludzie w Siguldzie byli duŜo ciekawsi. 
 
Pora wsiadać do pociągu. Osobowy relacji Ryga – Sigulda – Cēsis – Valmiera był 
zatłoczony, a my musieliśmy zmieścić się z naszymi rowerami. Pozostał oczywiście 
korytarz, gdzie spotkaliśmy Wanię. Wanię – bo w tej części Łotwy Rosjan jest bez 
liku. Wania był swój chłop. Odpowiednio 
pijany, odpowiedni agresywny, ale teŜ i 
łaskawy: dał się napić z gwinta swojego 
napoju. I nie wiem co by się działo, gdybym 
wzgardził tym poczęstunkiem. Pijackie 
poklepywania, słowiańskie bratanie nie 
miałoby końca, gdyby po 45 minutach pociąg 
nie pokonał tych swoich 30 km i nie dobrnął 
do Cēsis. 
 
Na niedzielę 12 sierpnia zaplanowaliśmy 
wyjazd do Rygi. Samochodem w dzień 
świąteczny droga zajęła nam niewiele ponad 
godzinę. Ryga to piękne, niespecjalnie 
dotknięte kataklizmami miasto, z piękną 
gotycką starówką, wieloma (czynnymi) 
kościołami, widokową wieŜą katedry 
ewangelickiej, parkami i mnóstwem 
turystów. Posnuliśmy się po mieście 7 
godzin, wjeŜdŜając na wieŜe kościelną i 
podziwiając stolicę z góry, szwendając się po 
uroczych uliczkach ryskiej starówki, zwiedzając liczne kościoły i nieliczne knajpy, 
napotykając tu i ówdzie na polskie ślady – na polską mszę, na Polkę, która słysząc 
polski język wpuściła nas bez biletów do jednego z większych ryskich zabytków – 
DuŜej Gildii.  

 
Wracając z Rygi zajrzeliśmy 
na chwilę do ichniej 
Castoramy czy innego 
Obiego, kupując parę 
drobiazgów do domu, 
wyjątkowo ładnych, i jak się 
okazało, wyprodukowanych 
w Polsce(!).  
 
Do Cēsis z Rygi jedzie się 
oczywiście ładną, szeroką 
drogą. Dla nas – za szeroką. 
Pojechaliśmy więc naokoło, 
przez prom na rzece Gauja 

 
Urocze ryskie zaułki 

 

 
WjeŜdŜamy na prom na Guiji 



niedaleko miejscowości Ligatne. Szutrową szosą dojechaliśmy do miejsca przeprawy. 
A tu niezły tłum! Sporo samochodów, sporo ludzi, a prom malutki. Szykuje się 
dłuŜsza kolejka? Nie, to miejscowy obyczaj spędzać czas na promie i obserwować 
nielicznych podróŜnych. Zapachniało nam klimatem z filmu „Rejs”. Wjechaliśmy na 
prom, cały (poza liną) drewniany i zabytkowy en bloc. Dwóch osiłków wzięło się do 
roboty i w mig przewiozło nas na brzeg rzeki niezbyt szerokiej, ale w tym miejscu 
rwącej i głębokiej. Pozostali uczestniczy przeprawy (męŜczyźni, kobiety i dzieci) 
spokojnie wiedli swoje promowe Ŝycie, nie przerywając swoich dysput i nie 
zwracając uwagi na to się wokół nich dzieje. 
 
Został nam ostatni dzień w okolicach Cēsis, 13 sierpnia, poniedziałek. Jeszcze jedna 
wycieczka rowerowa, tym razem na północ w stronę Valmiery. Znakowaną trasą, 
przez piękne lasy dojechaliśmy do wioski Bregži, w której znajdować się miało 

muzeum krzeseł (bo w tej 
części Łotwy 
produkowano krzesła, 
słynne na całą okolicę). 
Drogowskaz kazał nam 
jechać nawet nie drogą, 
tylko polem, o, gdzieś 
tam… Mało brakowało, 
abyśmy zwątpili, a potem 
mocno Ŝałowali. 
Szczególnie pewnie Jola, bo 
krzesła krzesłami, ale tam 
teŜ były skorupy, czyli 
wyroby garncarskie, 
tworzone przez miejscową 
artystkę ludową. 

Spędziliśmy uroczą godzinę, oglądając piękne wytwory z gliny, zapoznając się z 
procesem wytwórstwa krzeseł, bratając się z artystką i jej męŜem i oczywiście 
zostawiając nieco gotówki w zamian za co ładniejsze wazony i talerze, które po 
starannym opakowaniu miały cało i zdrowo dotrzeć najpierw w sakwach do Cēsis, a 
potem w bagaŜniku do 
Warszawy. 
 
Dalszym celem naszej 
wyprawy był skalne urwisko 
nad Gaują, oznaczone na 
mapie jako Sietiniezis. I 
znowu starannie 
przygotowane miejsce do 
zwiedzania, z barierkami, 
schodami, tablicami 
informacyjnymi czekało na 
nas jako na jedynych gości – 
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zresztą nie tylko tu, ale w całym kraju infrastruktura turystyczna jest tak 
uszykowana, jakby turystów miało być dziesięciokroć więcej. Tu mieliśmy tylko dla 
siebie piękne widoki na rzekę, bardzo malownicze skały, czysta woda… idealne 
miejsce do odpoczynku.  
 

Powrót był juŜ mniej 
widokowy; zajechaliśmy 
jeszcze do sowchoźniczej 
wioski Vaidava, później 
nieuniknioną tarką po 
szutrze powlekliśmy się do 
domu. Z tymi tarkami jest 
tak, Ŝe nie dość, Ŝe 
niekiedy częstotliwość 
nierówności jest 
niezmiernie uciąŜliwa i 
bolesna dla siedzenia, to 
jeszcze do tego dochodzi 
kopny Ŝwirek. Nieraz 
zdarzało się nam po prostu 
zakopać na drodze w 
Ŝwirku i prowadzić rowery 

– szczególnie na dość częstych podjazdach. A do tego dochodziło moje koszmarnie 
niewygodne siodełko (rower był poŜyczony od Adama). Czego ja nie podkładałem 
pod tyłek, Ŝeby przetrwać! 
 
Następny dzień (14 sierpnia, wtorek) miał być dniem samochodowym. OtóŜ z Cēsis, 
leŜącego bliŜej Estonii niŜ Litwy, mieliśmy pojechać przez Litwę do Posejneli, zabrać 
rower Janka, potem pojechać do Suwałk po dziecko, które w tym czasie dojechało 
tam autobusem, a potem wrócić na Łotwę.  
 
Początkowo mieliśmy w planach jechać juŜ z Suwałk tylko na Litwę, do jakiegoś 
miejsca, w którym moglibyśmy zboŜnie spędzić dzień 15 sierpnia. Myśleliśmy o 
okolicach Wielkich Sołeczników. Ale uznaliśmy, Ŝe na Łotwie jest tak ładnie, Ŝe nie 
będziemy zmieniać kraju pobytu, a najwyŜej region – na ostatni tydzień 
zaplanowaliśmy zwiedzanie Łatgalii, czyli dawnych Inflantów Polskich. Celem na 15 
sierpnia stała się leŜąca na południowym wschodzie kraju Aglona, łotewska 
Częstochowa, w której miały być główne obchody święta Najświętszej Marii Panny.  
 
Dzień w większości bez atrakcji. Od rana, znaną w większości drogą, przez Bauskę i 
Kowno dojechaliśmy do Polski i w Posejnelach załadowaliśmy na auto rower Janka. 
W drodze do Suwałk wzięliśmy autostopowicza, któremu nadaremnie 
próbowaliśmy wytłumaczyć trasę naszego przejazdu, ale nie był wystarczająco 
pojętny, aby zrozumieć nasze pogmatwane pomysły, natomiast okazał się 
poŜyteczny, bo sprawnie poprowadził nas wprost do dworca autobusowego w 
Suwałkach, gdzie nasze dzielne dziecko właśnie gramoliło się z autobusu. 

 

 
To po prostu daszek przystanku autobusowego gdzieś przy pylistej 

drodze w głębi Łotwy… 



PoŜegnaliśmy wciąŜ zdumionego autostopowicza i nakarmiwszy Młodego w 
pobliskim McDonaldsie ruszyliśmy w drogę powrotną. Jeszcze w sklepie 
rowerowym kupiłem siodełko rowerowe (odjęło mi i mojej zacnej części ciała sporo 
cierpienia w kolejnych dniach) i znów przez Kowno a dalej juŜ inną szosą, na Jonawę 
i Utenę w deszczu i po ciemku przekroczyliśmy granicę litewsko-łotewską niedaleko 
Dyneburga (Daugavpils). W Dyneburgu skusiliśmy się na hotel. Za późno było by 
dalej walczyć. Autko w kołach miało prawie 900 km, a trzeba pamiętać, Ŝe podczas 
jazdy nie przekraczaliśmy w zasadzie 100 km/h.  
 
15 sierpnia, środa. W hotelu dowiedzieliśmy się, Ŝe główna msza w Aglonie 
rozpoczyna się nazajutrz o 12. A jako Ŝe do Aglony mieliśmy juŜ blisko, wypadliśmy 
na chwilę do centrum Dyneburga, który tak jak cała Łatgalia do pierwszego rozbioru 
był w granicach Rzeczpospolitej. To jest inna Łotwa, niŜ ta północno-wschodnia. Tu 

króluje język rosyjski 
(mimo, Ŝe napisów w 
języku rosyjskim nie 
uświadczysz). A wg spisów 
ludności oprócz Rosjan, 
których jest ponad 60%, jest 
tu 16% Polaków, a Łotyszy 
tylko ok. 15%. Polskiego 
języka jednak nie słychać, 
większość Polaków jest 
znacznie zruszczona. 
Głównym punktem 
krótkiego spaceru po 
Dyneburgu była informacja 
turystyczna, gdzie 
zaopatrzyliśmy się w 

znacznie ilości materiałów o okolicy oraz szczegółowych map. Miasto nieciekawe, 
sowieckie, chociaŜ liczne przewodniki zachwalają, Ŝe moŜna tu świetnie spędzić 
czas. MoŜe następnym razem.  
 
Informacja turystyczna na Łotwie to osobna historia. Nie znamy drugiego tak 
świetnie przygotowanego na przyjazd turystów kraju! Podobnie, jak we wszystkich 
rezerwatach i ciekawych miejscach, równieŜ i tu zdaje się, Ŝe Łotysze przygotowali 
się na ruch turystyczny z wielkim zapasem. Wszędzie moŜna darmo otrzymać 
całkiem dokładne przewodniki o okolicach, mapy (nie tylko schematyczne, ale 
prawdziwe turystyczne, dokładne i bardzo szczegółowe), moŜna równieŜ zasięgnąć 
informacji u bardzo sympatycznej obsługi. Przewodniki są po łotewsku, rosyjsku, 
angielsku, niemiecku, zdarzają się teŜ i po polsku… W kaŜdej miejscowości, w której 
byliśmy, z wielką ciekawością i radością zaglądaliśmy do punktów informacyjnych i 
zawsze dowiadywaliśmy się czegoś nowego i ciekawego. Do Polski wróciliśmy z 
dwiema walizkami map i przewodników. 
 

 

 
Migawka z Dyneburga 



Do Aglony dojechaliśmy nieco od tyłu, parkując bardzo niedaleko miejsca 
uroczystości. JuŜ z daleka widać było dostojną, białą, błyszczącą w słońcu sylwetę 
bazyliki. Otacza ją ogromny teren „przykościelny”, na którym gromadzili się ludzie 
oczekujący na rozpoczęcie uroczystości. Rozkładali kocyki, siedziska. W 
zabytkowych konfesjonałach ustawionych na trawie spowiadali księŜa. Poza 

ogrodzeniem oczywiście cała komercyjna otoczka. 
Słońce świeciło, zbliŜało się południe, a tu cienia 
jak na lekarstwo. Jasiek zaczął narzekać, Ŝe go boli 
gardło. Msza było długa i dostojna, odbywała się i 
z udziałem prezydenta Łotwy, i oczywiście 
najwaŜniejszych dostojników kościelnych. Kazanie 
było dla nas mało zrozumiałe, aczkolwiek główne 
przesłanie wychwyciliśmy: padały takie słowa, jak 
banditismus, kapitalismus, homoseksualismus i 
Harry Potter… Na zakończenie mszy odbyła się 
procesja, ale nie dotrwaliśmy do końca... 
 
Po mszy wypadało znaleźć miejsca na nocleg – 
planowaliśmy bowiem spędzić tu cztery noce. Po 
krótkim poszukiwaniu zakotwiczyliśmy na 
niedalekim kempingu, nad jeziorem Cirišs, w 
domkach o standardzie zbliŜonym do polskich 
kampingów lat 70-tych. Wystarczyło nam w 
zupełności. Zwłaszcza, Ŝe kemping nie wyglądał 
na specjalnie zaludniony, domki poustawiano 

wśród drzew, było łagodne zejście do jeziora. 
 
Kolejnego dnia (16 sierpnia, 

piątek) Janek czuł się gorzej, więc 
bez Janka zrobiliśmy z Aglony 
rundkę naokoło jeziora Rušons – 
dzień w zasadzie bez Ŝadnych 
specjalnych atrakcji. Były „tylko” 
ładne widoki, ładne domy, 
atrakcyjne postoje nad jeziorem, 
piękne tereny leśne, ciekawe 
kościoły i cmentarze oraz 
nieodłączna szutrowa 
zapiaszczona tarka. 
 
Piatek, 17 sierpnia, to pierwsza 
wycieczka rowerowa juŜ w trójkę. Zdecydowaliśmy się pojechać do Aizkalne, gdzie 
znajduje się oczywiście pracownia garncarska, a przy okazji dwór Jasmuiža – 
muzeum jednego z największych łotewskich poetów, Rainisa. Najpierw asfaltem, 
potem szutrem, momentami w deszczu dojechaliśmy do małego dworku połoŜonego 
w malowniczym parku. Malowniczość została jednak zakłócona przez 
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zintensyfikowane opady. Potem dalej, przez kolejne wsie, oglądając kolejne 
kościółki, zaglądając na cmentarze, dojechaliśmy do miejscowości Špoği. Odtąd 

powtarzaliśmy samochodową 
trasę sprzed dwóch dni. Na 
dłuŜej zatrzymaliśmy się w 
kościele w Viškach. Trafiliśmy 
tam na porządki i na 
polskojęzyczne panie – więc bez 
trudu udało się nam wejść na 
widokową wieŜę kościoła.  
 
W sobotę 18 sierpnia 
zaatakowaliśmy Krasław, po 
łotewsku Kraslavę. Dojechaliśmy 
tam z rowerami samochodem. 
Miasteczko połoŜone nad 
Dźwiną, w samym wschodnio-
południowym rogu Łotwy. 

Mieliśmy zamiar zwiedzić miasto, a potem zrobić małą wycieczkę nad Dźwiną. 
Zwiedzanie miasta przeciągnęło się. Najpierw kościół, gdzie ślady polskości są na 
kaŜdym kroku – widać, Ŝe jeszcze w początku XIX wieku polski język tu był 
wszechobecny. Krasław był siedzibą Platerów i pamięć o tym rodzie była wszędzie 
widoczna. W kościele miejscowa Polka pokazała nam krypty Platerów, później, idąc 
m.in. ulicą Grafu Plateru, dotarliśmy do obszernego parku i niestety popadającego w 
ruinę pałacu.  
 
NajwaŜniejszym miejscem w Krasławiu okazała się, 
rzecz jasna, pracownia garncarska. Tym razem 
trafiliśmy na miejscowego nauczyciela Paulnisa, 
pasjonata garncarstwa, który ze swadą opowiadał 
nam przez godzinę o tym, co i jak robi. 
Nasłuchaliśmy się o procesie wypalania gliny, o 
najlepszych miejscach na jej znalezienie, o 
sposobach wytwarzania naczyń i zabawek. Jola 
została przeszkolona w lepieniu gwiŜdŜących 
ptaszków. Wszystko po rosyjsku, sprawiało nam 
niewymowną radość, Ŝe mogliśmy z artystą i jego 
Ŝoną rozmawiać swobodnie, o wszystkim, wszystko 
rozumieć. To jest więź trudna do zadzierzgnięcia w 
niesłowiańskich krajach. 
 
Gdy zaopatrzeni w kolejne zakupione wazony czy 
inne tam dzbanki wróciliśmy do samochodu, 
okazało się, Ŝe z wycieczki nici. Janek bowiem 
wyglądał na coraz bardziej chorego, wyglądało to na nieustające zapalenie gardła. 
Zdecydowaliśmy się na powrót do Aglony i próbę dotarcia do lekarza. W Aglonie o 
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tej porze w sobotę lekarz juŜ nie pracował. Wskazano nam najbliŜsze miasto 
rejonowe – Preili, dokąd niezwłocznie się udaliśmy (ok. 40 km od Aglony). 
Wykazaliśmy się niejakim gapiostwem, bo i Krasław był siedzibą rejonu, więc 
mogliśmy pewnie i tam znaleźć pomoc. Po czasie jednak widać, Ŝe ominęłaby nas 
największa przygoda naszego wyjazdu. A było to tak: 
 
Koło godziny 15 zajechaliśmy pod budynki szpitala rejonowego w Preili. Budynki 
albo przed, albo zaraz powojenne, nieco zapuszczone. Jola z Jankiem udała się do 
poczekalni. Ja przez dłuŜszą chwilę zostałem w samochodzie. Wreszcie zobaczyłem 
starszego gościa z bródką (typ XIX-wieczny) w białym kitlu, podąŜającego do izby 
przyjęć. Zaintrygowany dołączyłem do swoich. 
 
A tam w poczekalni jeden zapity i radosny tubylec trzymający w ręku swój odrąbany 
paluszek, drugi łysy z duŜą raną na głowie… W gabinecie Jola z miną co najmniej 
dziwną.  
 
– Co jest – pytam. 
– Wy otiec etowo parnia? – pyta lekarz, zezując – Nu, ja magu malczika tol’ko w bal’nicu 
połoŜit’ – oświadcza stanowczo. 
Patrzę na Jolę z niedowierzaniem. 
– No tak, apteki zamknięte, nie ma laryngologa, więc chce go połoŜyć do szpitala – 
mówi. 
 
Oczywiście odmówiliśmy. Lekarz się mocno Ŝachnął, nieomal obraził. Kazał 
przynieść wielką księgę i wpisać tamŜe (po łotewsku), Ŝe odmawiamy oddania syna 
z powodu bólu gardła do szpitala. Joli udało się ustalić z przytomniejszymi 
pielęgniarkami, Ŝe wystarczy jak napisze po rosyjsku… 
 
To nie koniec. Lekarz jednak nie ustawał w chęci pomocy.  
– Nu, aptieka nie rabotajet, w bal’nicu mal’czika nie chociete połoŜit’, no u nas zdies’ 
rientgien. Tak my jemu snimku zdiełajem!  
– Rentgena, na ból gardła? – pytamy się zdumieni…  
– Nigdy nic nie wiadomo – odpowiada lekarz i jakby wyczuwając, Ŝe coś jest nie tak, 
dodaje: 
– To moŜe ja go najpierw zbadam? 
Wyjął stetoskop, zajrzał do gardła, zbadał i konsekwentnie zaordynował zdjęcie 
rentgenowskie płuc! Siostra juŜ prowadzi Janka i oczywiście nas do sąsiedniego 
budynku na badanie, a lekarz krzyczy za nami: 
– Na koliasku jewo pasaditie! – znaczy Ŝeby Janka wieźć na wózku szpitalnym, no bo 
on „bolnoj”. Siostra machnęła ręką, zrobiła znaczące kółko koło głowy wskazując na 
szaleńca i poprowadziła nas w nieznane.  
 
Budynek, w którym mieścił się rentgen był całkowicie remontowany. Wyprute 
ściany, futryny, tynk i gruz na podłodze. Jedyne drzwi, jakie posiadał oprócz 
wejściowych, kryły XXI-wieczną aparaturę. Kontrast z przedwojennym wystrojem 
przychodni robił odpowiednie wraŜenie. Więc zrobili Jankowi to zdjęcie, które 
oczywiście nic nie pokazało. Wracamy do lekarza. Ten zaczął telefonicznie 



konsultować się z jakimś laryngologiem. Potem zaczął klarować nam długo i 
dobitnie, Ŝe juŜ Ŝadna apteka nie 
będzie czynna. Nawet udowadniał 
nam, Ŝe tak jest, dzwoniąc 
bezskutecznie do kolejnych aptek 
w mieście. Zrobiło się tymczasem 
juŜ po 17. Na nasz upór wypisał 
nam jednak receptę na biseptol na 
jakimś dziwnym świstku papieru i 
wręczając, zaczął coś mamrotać, Ŝe 
mamy po zakupie leków przyjść i 
coś zapłacić. Spojrzeliśmy pytająco 
na przyjazną siostrę, a ona 
machając rękami krzyczała tylko: 
„uchaditie, uchaditie!”. Więc 
porwawszy Janka (i cenne zdjęcie 
jego płuc) uszliśmy.  
 
W rynku apteki były czynne… do 17. Czekała więc nas wyprawa do kolejnego 
miasta rejonowego (60 km), gdzie 
apteki są czynne całodobowo – 
Rēzekne (po naszemu RzeŜyca). 
Nie było dokąd się spieszyć, Janek 
na razie nie schodził, i nawet bez 
szpitalnego wózka całkiem rączo 
przebierał nogami szczęśliwy, 
Ŝeśmy go nie zostawili w rękach 
wariata. Więc, Ŝeby odreagować, 
zwiedziliśmy tutejszy park 
(podobno jeden z największych na 
Łotwie), trochę pokręciliśmy się 
po mieście i pojechaliśmy dalej. 
 
W RzeŜycy podjechaliśmy pod szpital. Wysiadłem i spytałem przechodzącą kobietę, 
jak tu trafić do apteki. „A, aptieka, szto krugłyje sutki rabotajet?” – spytała. Doznałem 
wówczas chwilowego zaćmienia, wstyd się przyznać, ale to śmieszne jest… 
Chciałem juŜ się oburzyć, co baba ma do piersi mojej Ŝony, skąd u licha wie, Ŝe są 
krągłe, a takŜe tłumaczyć, Ŝe nie Ŝona na piersi, tylko dziecko na gardło jest chore… 
Na szczęście szybko przypomniałem sobie, Ŝe „krugłyje sutki” to po prostu „całe 
doby”, bo i o całodobową aptekę chodziło. 
 
W aptece (otwartej, a jakŜe) dajemy ów świstek od lekarza z Preili. „Szto eto???” – 
pyta ze zdumieniem w głosie aptekarka i odmawia wydania lekarstwa. Powołuje się 
na przepisy, pokazuje prawidłową receptę i kaŜe iść do miejscowego szpitala po 
właściwy papier. Odgrywamy z Jolą scenę zdesperowanych rodziców, których syn 
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umiera w aucie (przezornie Janka nie wzięliśmy ze sobą). Zgodnie z 
przewidywaniami działa. Mamy nasz poŜądany biseptol rodem z Polfy Pabianice! 
 
W powrotnej drodze do Aglony (nie było zbyt daleko, bo jeździliśmy „po trójkącie”) 
trafiliśmy na wspaniały zachód słońca wśród unoszących się z pól mgieł. Padało tego 
dnia bowiem dość mocno i gorąca ziemia, nasiąknięta wodą parowała bajkowo. 
Opatrzność zrekompensowała nam trudy walki z łotewską słuŜba zdrowia. 

 
Biseptol i szczególna wczorajsza psychoterapia 
ozdrowiła Janka błyskawicznie. W niedzielę 19 
sierpnia zaplanowaliśmy więc najpierw mszę w 
Krasławiu, a potem wycieczkę nad Dźwiną. Msza 
była po polsku, choć ludzie przed i po mszy głównie 
rozmawiali niestety po rosyjsku. Trafiliśmy na 
święto patrona kościoła, więc msza była bardziej 
uroczysta i zakończona uroczystą procesją. 

 
Przejazd rowerami nad Dźwiną 
był uroczy. Piękna, oznakowana 
leśna droga nad samym 

brzegiem rzeki, wiele widokowych miejsc, ciche 
połoŜone wprost w lesie wiejskie cmentarze ze 
starymi polskimi grobami, kapliczki przydroŜne. 
Przejechaliśmy połowę dystansu dzielącego Krasław 
od Dyneburga i juŜ główną szosą wróciliśmy do 
auta i później do domu. 
 
Przed wyjazdem zahaczyliśmy jeszcze o krasławski 
cmentarz. Jak wszędzie w tych okolicach, stare 
groby miały polskie napisy. Znajduje się tu teŜ 
pomnik, poświęcony Ŝołnierzom 3 Dywizji 
Legionów Wojsk Polskich, poległym w 1920 roku w 
toczonych z sowietami walkach o niepodległość 
Łotwy. 
 

 

 
Przed kościołem w Krasławiu 

 
Dźwina pod Krasławiem 

 

 
Cmentarz w Krasławiu 



Zostało nam jeszcze parę dni, więc postanowiliśmy przenieść się niedaleko na 
północ, w okolice innego rejonowego miasta – Ludzy. Tak zrobliśmy w 
poniedziałek, 20 sierpnia. Droga zajęłaby nam parę godzin, gdybyśmy tu i tam nie 
przystawali. Najpierw nowopowstający skansen w Andrupene, gdzie miła 

przewodniczka poczęstowała nas chlebem i 
miodem, później – powolny przejazd krajową 
(szutrową, rzecz jasna) drogą z postojami przy kilku 
kościołach. W Ludzy oczywiście pierwsze kroki 
skierowaliśmy do informacji turystycznej, która po 
chwili namysłu wskazała nam agroturystyczne 
gospodarstwo parę kilometrów pod miastem. 
Pojechaliśmy. Bardzo mili państwo udostępnili nam 
domek (dawny spichrz), zupełnie wystarczający jak 
na nasze potrzeby.  
 
Tego dnia wróciliśmy jeszcze do Ludzy i 
próbowaliśmy ją zwiedzać, niestety był to jeden z 
nielicznych deszczowych dni. Za to udało mi się 
samochodem pokonać trasę rowerową wokół 
jednego z okolicznych ludzańskich jezior. Ludza to 
ruiny zamku, szeregi drewnianych domów oraz 
znacznie większa 
bieda. Daje się 
zauwaŜyć bardzo 

duŜy ruch tranzytowy do Rosji – jest to bowiem 
pierwsze większe miasto leŜące w pobliŜu granicy 
łotewsko-rosyjskiej. 
 
Kolejnego dnia (wtorek, 21 sierpnia) juŜ było 
ładnie. Celem naszej kolejnej wycieczki rowerowej 
zostało jezioro Rāznas. Jezioro jeziorem, a kolejna 
pracownia garncarska teŜ tam w okolicy była…  
 
Niedaleko od naszego domu była wieś Nukši z 
zabytkowym kościołem. Podjechaliśmy tam. 
Drewniany kościół zbudowany na wzór 
romańskich budowli, otwarty, bez Ŝadnej opieki. W 
środku kolejne polonica, takie jak figura 
UkrzyŜowanego z napisem „Za odmówienie ‘Ojcze 
nasz’ i ucałowanie tego krzyŜa 200 dni odpustu raz na 
dzień * 1901”. Obok na terenie przykościelnym 
nagrobki Rodziewiczów.  

 

 
Obowiązkowe akcenty sowieckie w 

skansenie 
 

 
Kościół w Nukši 



 
Dalej juŜ, powoli ale 
systematycznie, w upale, po 
ulubionym szutrze, trochę w 
górę, trochę w dół drogami tak 
bocznymi, Ŝe czasem aŜ 
trudnymi do odszukania, 
dojechaliśmy do miejscowości 
Kaunata, leŜącej nieopodal 
jeziora Rāznas. Tu zasłuŜony 
krótki odpoczynek i jazda do 
garncarza. Byliśmy juŜ chyba 
niedaleko pracowni, ale jakoś 
mało pewni, do którego domu 

zapukać. A szosą podąŜał jakiś sympatyczny człowiek na furmance. Tośmy się go 
zapytali o drogę i okazało się, Ŝe rzeczony garncarz to właśnie on, ale śpieszy się na 
zakupy, więc nic z wizyty nie będzie. Ale jak kaŜdy nowoczesny twórca ludowy, 
podał nam adres internetowy do swojej strony, polecił sklep w RzeŜycy, ujął lejce w 
dłoń i pojechał. A my nad jeziorem, duŜym i malowniczym, urządziliśmy sobie 
dłuŜszą siestę. 
 
Powrót inną drogą, równie ładną, pagórkowatą. Tak 
jak to bywa i na naszej Suwalszczyźnie – nie 
pojedyncze atrakcje, ale klimat jest w takich 
wycieczkach najwaŜniejszy. Tam po prostu było 
ładnie. 
 
Następny dzień (środa, 22 sierpnia) to juŜ ostatnia 
wycieczka na Łotwie. Nieopodal jest jedno z 
największych jezior na Łotwie – Lubāns. 
Postanowiliśmy je objechać. Za punkt startowy 
obraliśmy wieś NagĜi na wschód od jeziora. Aby do 
niej dotrzeć, musieliśmy najpierw samochodem 
przejechać kilkanaście kilometrów drogą 
międzynarodową, wiodącą do Rosji. Byliśmy 
zszokowani. Ludza leŜy juŜ od granicy około 20 km, 

a i tak daleko przed Ludzą stał 
nieskończony sznur tirów… 
Istna gehenna dla kierowców. 
Wyglądało, Ŝe to typowa 
kolejka, bo sanitariaty stały 
wzdłuŜ całej drogi. 
 

 
Chałupa jak wiele… 

 
Chwilowo spieszeni 

Droga wzdłuŜ jeziora dłuŜyła się niemiłosiernie 



W NagĜi rozpakowaliśmy rowery i pojechaliśmy. Z początku małym przerywnikiem 
była piesza wycieczka po ścieŜce przyrodniczej wiodącej przez mokradła i bagienka. 
A potem – jedna wielka siermięga. Okazało się, Ŝe jezioro w czasach 
komunistycznych było bezsensownie osuszane. Oznaczone na mapie drogi nad 
jeziorem były w istocie drogami, prowadzonymi po wałach nad ciągnącymi się po 
kres szuwarami. W dodatku do połowy drogi dobijał nas szuter i nieodłączna tarka. 
Widoki były tylko wówczas, kiedy zatrzymywaliśmy się przy wieŜach 
obserwacyjnych – bowiem jezioro jest wielką atrakcją dla ornitologów, oczywiście 
zwłaszcza wiosną i jesienią. A tego dnia mieliśmy upalne, gorące lato, kiedy Ŝaden 
mądry ptak bez potrzeby skrzydłem nie macha. Jechało nam się długo, jakoś bez siły 
i ochoty. Zamienialiśmy się na rowery szukając optymalnej konfiguracji. Finał był 
taki, Ŝe nikt nie jechał na swoim. Koniec pętli powitaliśmy z wielką ulgą. 
 
No i pora Ŝegnać się z Łotwą! 
W czwartek, 23 sierpnia przez 
RzeŜycę (sklep wskazany przez 
garncarza z Kaunaty został 
doszczętnie spenetrowany, 
penetracji równieŜ został 
poddany portfel), Dyneburg 
(pojechaliśmy jeszcze raz przez 
miasto mimo istniejącej 
obwodnicy), na Łotwie przez 
okolice Uteny, omijając Wilno 
dojechaliśmy do Troków. Tam 
idąc za doświadczeniem 
łotewskim udaliśmy się do 
biura turystycznego, które wskazało nam pokój gościnny u bardzo sympatycznych 
państwa Narkiewiczów. Gospodarz, rodowity trocczanin, jako Ŝywo był podobny do 
Melchiora Wańkowicza, a przynajmniej tak sobie to z Jolą uzgodniliśmy i tej wersji 
się trzymamy. 

ZdąŜyliśmy jeszcze tego dnia 
zwiedzić muzeum na zamku i 
rozkoszować się z 
perspektywy nadbrzeŜnych 
knajp widokiem zamku nad 
jeziorem. Aparat sam się prosił 
o zrobienie jeszcze jednego i 
jeszcze jednego zdjęcia. 
 
Kolejnego dnia (piątek, 24 

sierpnia) Wilno – zaległość, 
którą byliśmy winni wobec 
Janka. Więc wszystkie punkty 
obowiązkowe – Rossa, Ostra 

 
Zamek w Trokach 

 
Wileńskie Zarzecze 



Brama, starówka, Góra Trzech KrzyŜy, dzielnica Ŝydowska i urocze, chyba tym 
razem robiące na nas największe wraŜenie Zarzecze. Dzień leniwy i spokojny.  
 
Irytację budziło świadome ignorowanie Polaków i polskiego języka, tak chociaŜby 
jak na Rossie, gdzie pisane informacje były po litewsku i angielsku; opisy w innych 
zaś językach, w tym w polskim, udostępniano jedynie poprzez płatny turystofon. 
Niesmak budziło teŜ raczej świadome pozostawianie zwalonych konarów drzewa, 
dewastujących stare polskie nagrobki i grodzących jedną z głównych alei. Szkoda. 
 
W sobotę 25 sierpnia jeszcze jedna wycieczka rowerowa – tym razem wokół jeziora 
Galwe. Najpierw wizyta w rezerwacie przyrody i mała wycieczka piesza. Szliśmy 
dość szybko, bo z okolicznych mokradeł podnosiły się chmary nienaŜartych 
komarów. Potem Lentwarów (Lentvaris) z mało zabytkowym kościołem i mocno 
zapuszczonym pałacem Tyszkiewiczów.  
 
Gwoździem wyprawy był inny 
pałac Tyszkiewiczów, połoŜony 
po drugiej stronie jeziora w 
stosunku do Trok, z pięknym 
widokiem na zamek. 
Dojechaliśmy tam w sposób 
specyficzny. Gdy okazało się, Ŝe 
drogą będzie naokoło, zmusiłem 
rodzinę do zjechania po stromym 
zakrzaczonym zboczu, przy 
okazji na chwilę tracąc kontakt z 
rowerem – nie, Ŝebym upadł. Po 
prostu… zapodziałem go gdzieś 
w wysokich trawach, kiedy 

udałem się na poszukiwanie ścieŜki. 
 
Byliśmy tam w sobotę, a więc zwyczajowy dzień 
ślubów. Okazało się, Ŝe nową świecką litewską 
tradycją jest urządzanie weselnych pikników wokół 
pałacu. Doliczyliśmy się kilkunastu orszaków 
weselnych, podąŜających na trawniki parkowe z 
koszykami, szampanami, robiących sobie róŜne 
pozowane zdjęcia – na tle zamku, jeziora, pałacu, 
strumyka, bawiących się choćby i w ciuciubabkę. 
Towarzystwo to zajeŜdŜało luksusowymi 
samochodami weselnymi – m.in. chociaŜby 
dłuuuuugim hummerem, przy którym wszelkie inne 
auta wyglądały blado i nieciekawie.  
 

 
Weselna kareta 

 

 
Powabne druhny 



Wycieczkę zakończyliśmy nad jeziorem w Trokach, jeszcze raz podziwiając zamek i 
ponownie spotykając weselne pary.  
 
W niedzielę 26 sierpnia dzień rozpoczęliśmy polską mszą w Trokach, po czym bez 
zbytniego ociągania wróciliśmy do Warszawy.  
 

 
���� dojazd nad Bałtyk, 7 sierpnia 
���� przejazd do Cesis, 10 sierpnia 
���� z Cesis do Dyneburga (Daugavpils)… przez Suwałki, 14 sierpnia 
���� Dyneburg – Aglona, 15 sierpnia 
���� Aglona – Ludza, 20 sierpnia 
���� Wyjazd na Litwę, 23 sierpnia 
 


