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DRUGIE CO DO WIELKOŚCI miasto na Łotwie
Znaczące REGIONALNE CENTRUM ŁATGALII 

WSCHODNIE WROTA Unii Europejskiej

Daugavpils oferuje młodym ludziom szeroki wybór ofert 
związanych z wyższym i profesjonalnym wykształceniem. 
Miasto dumne jest ze swojego kulturo - historycznego do-
bytku: turystyczną perłą można z pewnością nazwać tutej-
szą twierdzę wraz z centrum artystycznym Marka Rotko, 
Górę Świątyń oraz historyczne centrum miasta. 
Obecnie Daugavpils swoim domem nazywają przedstawi-
ciele ponad 20 narodów. W Daugavpils działa 11 stowarzy-
szeń narodowych. Zarówno dla gości, jak i dla mieszkańców 
miasta swoją gościnność proponują Łotewskie podwórko, 
Dom rosyjski, Dom polski i inne.

Daugavpils podarowało światu wybitnego artystę Marka 
Rotko, „króla tanga” Oskara Stroka, a także aktora, reżysera, 
działacza społecznego i politycznego Salomona Michoelsa 
(Wowsi).

W przeszłości miasto rozwijało się jako centrum industrial-
ne, co i teraz jest podstawą rozwoju miejskiego gospodar-
stwa. Daugavpils - miasto zrównoważonej i zróżnicowanej 
ekonomii. Głównymi gałęziami przemysłu w Daugavpils 
są: produkcja gotowych konstrukcji stalowych, odnowa lo-
komotyw i taboru kolejowego oraz produkcja żywności i 
napojów. U podstaw konkurencyjnych produkcji leży mo-
dernizacja urządzeń produkcyjnych i zapoznawanie się z 
najnowszymi technikami. Sukces małych i średnich przed-
siębiorstw jest kluczem do zatrudnienia i dobrobytu miesz-
kańców. Miasto jest otwarte na inwestycje, co potwierdza 
aktywna modernizacja miejskiej infrastruktury i wsparcie 
dla przedsiębiorców.

Wydał Urząd miasta Daugavpils

Informację przygotował 

Departament rozwoju

info@daugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv

EKONOMIKA

Strategiczne zalety Daugavpils:

•	 korzystne położenie geograficzne w 
pobliżu granic trzech państw;

•	 rozwinięta infrastruktura miasta;
•	 środowisko przyjazne rozwojowi biznesu;
•	 wysoka koncentracja instytucji edukacyjnych;
•	 środowisko wielonarodowościowe i dziedzictwo 

historyczno - kulturowe;
•	 zasoby przyrodnicze.

DAUGAVPILS – LICZBY I FAKTY
•	 1275 – Dyneburg (Daugavpils) po raz pierwszy  

został wspomniany w kronikach historycznych;
•	 1582 – Dyneburgowi nadano prawa miejskie.

Powierzchnia  - 72.48 км²
Liczba mieszkańców (2013r.) – 101 006
Strona internetowa -  www.daugavpils.lv

Odległość od Daugavpils:

•	 do Rygi  - 232 km;
•	 do granicy z Litwą – 25 km;
•	 do granicy z Białorusią – 35 km;
•	 do granicy z Rosją – 120 km.



NAJCIEKAWSZE ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Twierdza Dyneburska stanowi wybitną fortyfikacyjną budow-
lę, zajmującą ponad 150 hektarów. Jest 
jedynym praktycznie bez zmian zacho-
wanym przykładem twierdzy pierwszej 
połowy XIX wieku w Europie wschodniej.  
Facebook: Daugavpils.cietoksnis

Centrum Artystyczne Marka Rotko - wielofunkcyjne cen-
trum sztuki współczesnej, kultury i edu-
kacji. Stanowi jedyne w Europie wschod-
niej miejsce, gdzie są wystawiane ory-
ginalne dzieła artysty światowej sławy, 
założyciela abstrakcyjnego ekspresjoni-

zmu, Marka Rotko.  www.rothkocenter.com  

Dyneburska Góra Świątyń jest unikalnym miejscem sakral-
nej turystyki, miejscem, gdzie jeden 
obok drugiego znajdują się świątynie 
czerech wyznań: katedralny sobór Mar-
cina Lutra, kościół rzymsko-katolicki pod 
wezwaniem Najświętszej Marii Panny, 

Dyneburski prawosławny sobór świętych męczenników Bo-
rysa i Gleba i Kościół staroobrzędowców Zmartwychwstania 
Pańskiego, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego 
Mikołaja.

Dyneburskie krajoznawcze i artystyczne muzeum jest 
jednym z najstarszych muzeów Łatgalii. 
Muzeum, którego wejścia strzegą rzeźby 
lwów, znajduje się w okazałym budynku, 
wybudowanym w 1883 roku w eklek-
tycznym stylu z elementami secesyjny-
mi. Można tam zapoznać się z kulturo- 

historycznymi i przyrodniczymi ekspozycjami, wziąć udział w 
różnych ogólnokształcących programach, a także odwiedzić 
jedną z ciągle zmieniających. www.dnmm.lv

Centrum Ceramiki w Daugavpils chroni sekrety kulturalne-
go dobytku Łatgalii- tradycje tworzenia 
ceramiki. Dyneburskie Centrum - jedyne 
miejsce na Łotwie, gdzie odwiedzający 
mogą zapoznać się z hartowaną Bałty-
cką ceramiką „raku”. Dzieci i dorośli mogą 
wziąć udział w interesujących warszta-

tach z zakresu garncarstwa. www.dmmc.lv

Łatgalskie zoo swoimi ekspozycjami sztucznych dżungli zain-
teresuje zarówno małych, jak i dorosłych 
odwiedzających. Zobaczycie, jak poru-
szają się plamiste pytony, jak na brzegu 
kajmany używają słonecznych kąpieli, 
w stawie pływają czerwone karpie koi, 
a na lianach wesoło skaczą makaki i lo-

topałanki karłowate. Nie tylko pasjonujące, ale i edukacyjne 
wycieczki, nie pozostawią obojętnym ani jednego zwiedzają-
cego. www.latgaleszoo.biology.lv

Daugavpils (czasami nazywany Dźwińskiem) był jednym z 
najbardziej znanych „żydowskich” miast 
Rosyjskiego Imperium, był także Cen-
trum Kultury Żydowskiej. Wystawa „Ży-
dzi w Daugavpils i Łatgalii” pokaże 
Wam życie i  codzienne tradycje Żydów 
mieszkających w Łatgalii i Daugavpils, 

poczynając od 1935 roku. Właśnie w tym budynku znajduje 
się synagoga, jedyna we wschodniej części Łotwy otwarta dla 
turystów.

Daugavpilska fabryka śrutu – najstarszy przemysł amunicji 
w Europie Północnej, założony w 1886 
roku. Jest jedynym zakładem tego ro-
dzaju w krajach bałtyckich i najstarszym 
objektem dziedzictwa przemysłowego 
na Łotwie. Funkcjonująca do dziś w Da-
ugavpilskiej fabryce śrutu wieża odlewu 

ołowiu jest jedyną i tym samym unikalną wieżą w Europie. 
www.dsr.lv

Ulica Ryska – pierwszy na Łotwie deptak, na którym posta-
wiono jedyną w swoim rodzaju rzeźbę 
poświęconą łatgalskiej ceramice. Dauga-
vpils jest jednym z niewielu łotewskich 
miast, które może szczycić się unikalną 
zabudową epoki klasycyzmu i eklekty-

zmu, tworzącą jedną całość. Ten zakątek  przyciąga zarówno 
mieszkańców, jak i gości przytulnymi kafejkami z ogródkami 
letnimi, niedużymi sklepikami i niepowtarzalną atmosferą.

Park centralny jest jedynym parkiem na Łotwie, w którym 
znajduje się ekskluzywna alejka ławek i  
Drzewo miłości. Na dzieci w różnym wie-
ku czeka duży plac zabaw, dla dorosłych 
postawiono sprzęt do ćwiczeń siłowych.  

Daugavpilski teatr. Teatr swoją historią sięga lat pięćdzie-
siątych XIX wieku, kiedy w 1856 roku 
w Dyneburgu (obecnym Daugavpils) 
założono Rosyjski teatr dramatyczny 
– pierwszy teatr rosyjski na Łotwie. 
Założycielem i fundatorem teatru był 
ówczesny główny inżynier Twierdzy 

Dyneburskiej Nikołaj Hagelstrom – zapalony miłośnik tea-
tru. Teatr ma szeroki repertuar w języku łotewskim, rosyj-
skim i łatgalskim. http://www.daugavpilsteatris.lv/

Wielofunkcyjny kompleks sportowy. Do dyspozycji 
odwiedzających jest oddany duży 
25-metrowy basen z sześcioma dróż-
kami, który można wykorzystać za-
równo do zwiększenia kondycji fizycz-
nej, jak i do rekreacji. Mały basen jest 
przeznaczony dla dzieci i zajęć z aqua 

aerobiku. Przy okazji jest możliwość skorzystania z sauny 
lub łaźni tureckiej. W kompleksie sportowym znajduje się 
nowoczesna sala aerobiku i siłownia, jak również sala do 
uprawiania szermierki – obecnie jedyna taka sala w krajach 
bałtyckich.
http://www.daugavpilsoc.lv/ 

Daugavpilska hala lodowiskowa – nowoczesne centrum 
sportu, rekreacji i kultury z 1234 miej-
scami siedzącymi, 750 miejscami par-
kingowymi i dyskotekową salą na 6 ty-
sięcy osób. Na hali istnieje  możliwość 
przeprowadzania treningów hokejo-
wych i zajęć z łyżwiarstwa figurowego 

oraz międzynarodowych zawodów sportowych. 

Centrum żużlowe –stadion „Lokomotywa”. Po rekonstruk-
cji jest jednym z największych stadio-
nów żużlowych w Europie, gdzie od-
bywają się międzynarodowe zawody, 
w tym także Grand Prix Łotwy.

Park Dubrowina. W urządzaniu parku brał aktywny udział 
Paweł Dubrowin (1839-1890), który 
w latach 1876-1890 był burmistrzem 
miasta. Dlatego też parkowi nadano P. 
Dubrowina imię i  na terytorium parku 
ustanowiono jego pomnik. W gorące 
letnie dni każdy może znależć ukoje-

nie przy pięknej fontannie, natomiast wieczorami obserwo-
wać różnorodną grę światła i wody.


