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Drogi Czytelniku, w rękach trzymasz przewodnik po Litwie, adresowany do osób, które
chcą lepiej poznać czy też na nowo odkryć
swoją Ojczyznę. Jeżeli zaś pochodzisz z zagranicy, jest nam szczególnie miło zachęcić Cię
do odwiedzenia niedużego, ale interesującego i wartego uwagi kraju w celu zapoznania
się z jego historią, wyjątkowym dziedzictwem
kulturowym, malowniczymi miejscowościami i serdecznymi mieszkańcami.
Każdy okres w historii państwa litewskiego odcisnął wyraziste piętno również na jego
dziedzictwie kulturowym. W XIV–XVI w. Litwa była największym państwem w Europie:
w jej skład wchodziły tereny dzisiejszej Białorusi i Ukrainy, część Polski i Rosji. O okresie
Wielkiego Księstwa Litewskiego przypominają grodziska i zamki. Ważnym wydarzeniem
historycznym był chrzest Litwy (1387 r.).
Katolicyzm zbliżył kraj do Europy Zachodniej.
Cenne pod względem architektonicznym
kościoły i klasztory oraz sztuka sakralna noszą
wyraziste cechy rozwoju malarstwa, rzeźby,
architektury i wystroju wnętrz na Zachodzie.
W XVIII w. Litwa stanęła na drodze dużych
państw europejskich i została podzielona.
Litwa przeżywa odrodzenie pod koniec XIX
w. i krótkie dwudziestolecie niepodległości
w pierwszej połowie XX w. Nasz kraj doznał
okupacji hitlerowskich Niemiec i Związku
Radzieckiego. Po odzyskaniu niepodległości
(1990 r.) Litwa odżyła, wróciła do Europy, od
której przez dziesięciolecia była odcięta.
O bogatej historii kraju przypominają dwory, kościoły i klasztory, wystarczy
zatrzymać się i przyjrzeć. O życiu mieszkańców w dawnych wiekach opowiadają
wspaniałe starówki dużych miast i wsie etnograficzne.
Litwa jest miejscem doskonałym dla podróżników i miłośników nieskażonej przyrody. Lasy, jeziora i rzeki zachwycają tu swoją
pierwotną naturalnością i pięknem. Można
to poczuć podróżując pieszo, rowerem, płynąc kajakiem czy łódką, łowiąc ryby lub po
prostu wypoczywając z rodziną czy przyjaciółmi.
Z roku na rok Litwa jest coraz piękniejsza i bardziej atrakcyjna dla przyjezdnych.
Do tego znacznie przyczynia się wsparcie z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Instytucja pożytku publicznego „Litewska

Agencja Wspierania Przedsiębiorczości“
(LAWP) w l. 2007–2013 zarządza projektami mającymi na celu rozwój turystyki. Do
ich realizacji jedynie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono
873,41 mln Lt. Projekty przyczyniają się do
zachowania i przywrócenia do nowego życia
najcenniejszych obiektów dziedzictwa: dworów, zamków, kościołów, klasztorów, parków
i muzeów. Za środki pochodzące z funduszy
strukturalnych UE i budżetu państwa budowane są hotele, domy gościnne, centra SPA,
kompleksy
wypoczynkowo-rozrywkowe,
wytyczane ścieżki rowerowe i piesze, powstają kempingi i ośrodki wypoczynkowe,
pięknieją uzdrowiska i zwykłe miasteczka.
Wsparcie unijne pomogło zrealizować
wiele ważnych i cennych pomysłów, w
niejednym zakątku Litwy rozpoczęła się
nowa epoka turystyczna. Odnowione stare
obiekty na nowo zyskały uwagę podróżników, wybudowane zaś od podstaw odkryły
nowe możliwości rozwijania turystyki. Realizacja projektów przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, podniesienia dobrobytu i
rozsławienia Litwy. Jest to długotrwała inwestycja w przyszłość kraju. Płynąca z niej
korzyść dla rozwoju gospodarki i wzrostu
konkurencyjności jest niezaprzeczalna.
Niniejszy przewodnik zawiera opis 120
najciekawszych obiektów, którym odzyskać pierwotny urok lub powstać pomogły
projekty zarządzane przez LAWP. Jesteśmy
z nich szczególnie dumni i uważamy, że są
warte uwagi. Projekty są realizowane poprzez wykorzystanie środków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej na realizację w l. 2007-2013 programu Wspieranie
Spójności. Są finansowane przez Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz
Spójności oraz ze środków pochodzących
z budżetu Litwy. Więcej informacji dostępnych jest na stronach www.esparama.lt i
www.lvpa.lt.
Warto włączyć proponowane przez nas
obiekty do swoich szlaków turystycznych,
a pozna się niezwykle kolorową, ciekawą i
intrygującą Litwę.
Wspaniałych odkryć życzy
Zespół Litewskiej Agencji Wspierania
Przedsiębiorczości
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Auksztota

A

uksztota jest największym regionem
etnograficznym Litwy, który cechuje znaczne zróżnicowanie gwar, tradycji
i architektury. Wszystko jest spuścizną
mieszkających tu niegdyś Zelów, Zemgali, Auksztotów, Litwinów i innych
grup etnicznych. Tu znajduje się kolebka
państwa litewskiego. Zjednoczona w XI
w. Auksztota stała się zalążkiem i jądrem
Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Podczas świąt Starówkę kowieńską ożywiają
teatralizowane występy

Szczególnie bogata i różnorodna jest w
tym regionie twórczość ustna, śpiewana i
instrumentalna. Tu najdłużej przetrwały i
doczekały się uwagi zbieraczy folkloru słynne
wielogłosowe pieśni „sutartinė”, wpisane na
Światową Listę Dziedzictwa Niematerialnego
UNESCO, wiele innych pieśni, tańców, tradycja gry na fujarce, dęcia w róg i in. Wszystko jest żywe do dziś – Auksztoci zakładają
zespoły i pielęgnują tradycje przodków. Nie
tylko kulturowe, ale też kulinarne, tradycyjne rzemiosła i zajęcia gospodarskie: warzenie piwa, produkcję wyrobów ceramicznych,
wiklinowych, hodowlę koni, rybołówstwo,
pszczelarstwo i wiele innych.
Dumą Auksztoty są setki większych i
mniejszych jezior, wiele rzek i rzeczułek. Jest
to prawdziwy raj dla turystów wodnych. W
skład Auksztoty wchodzą jeziorzyste rejony Litwy: jezioroski, uciański, ignaliński. W
samym rejonie jezioroskim leży około 300
jezior. Właśnie na terenie Auksztoty położone są największe litewskie jeziora: Dryświaty
(Drūkšius) i Dzisna (Dysnus). Niewiele im
ustępuje jezioro Sarty (Sartai), na którym
zimą są organizowane słynne wyścigi konne.
Najdłuższe jezioro w kraju – Oświe (Asveja)
o długości około 30 km – również położone
jest na terenie Auksztoty. A czy ktoś wie, że
na Litwie jest takie miejsce, w którym połączonymi ze sobą jeziorami można płynąć
nawet dwa dni? Żeby się o tym przekonać,
należy się udać do wsi Połusze (Palūšė).
Jeżeli spokojne pływanie po jeziorach nie
jest zgodne z czyimś temperamentem, można
wybrać spływ kilkoma wspaniałymi rzekami.
Kto nie boi się szybkiego prądu i progów, powinien wypróbować rzekę Anykštę czy Siesartis,
dla niezbyt doświadczonych bardziej nadają
się rzeki Święta (Šventoji), Żejmiana (Žeimena).

Ktoś nie wyobraża sobie urlopu czy weekendu bez wędki? Trudny będzie wybór między wieloma obfitującymi w ryby jeziorami
i rzekami. Łowiąc ryby koniecznie należy
dowiedzieć się, jak to robili przodkowie –
warto wstąpić do Muzeum Rybołówstwa Jeziornego w Mindūnai lub do centrum informacji Auksztockiego Parku Narodowego w
celu obejrzenia ekspozycji „Ludzie jezior“.
Jeśli ktoś po Auksztocie podróżuje rowerem, samochodem lub pieszo, zachęcamy do
opracowania trasy zawczasu. Jest tu tak wiele ciekawych obiektów, że nawet najdłuższy
urlop nie wystarczy do ich obejrzenia! Najprawodpodobniej na trasie znajdzie się kilka
grodzisk – świadków historii dawnych mieszkańców Auksztoty. Jest tu ich szczególnie
dużo, zwłaszcza w okolicach Uciany – aż 182.
Warto na nie wejść – ze szczytów oczom ukażą się najwspanialsze krajobrazy Auksztoty.
Koniecznie należy też wstąpić do którejś
ze wsi etnograficznych – w ostatnim stuleciu
niewiele się zmieniły. We wsiach Šuminai,
Strazdai, Vaišnoriškė odczuwalny jest duch
dawnych Auksztotów. Można go poczuć
oglądając nieco przekrzywione chaty, z sercem wykonane okiennice i tradycyjne kwietniki pod oknami.
Miłośnik maszyn nie ominie starego młyna
w Ginutanach (Ginučiai), zaś osoby nieobojętne na uroki architektury – kościoła z czerwonymi wieżami w Oniksztach (Anykščiai),
tajemniczego zamku w Birżach (Biržai), eleganckich dworów w Bystrampolu (Bistrampolis) i Rakiszkach (Rokiškis) oraz wielu innych
arcydzieł architektury znajdujących się w tym
regionie.

Auksztota nieprzypadkowo zwana jest krainą jezior,
przyciągającą miłośników turystyki wodnej wyjątkowym
pojezierzem
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Auksztota
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Zespół klasztoru
kamedułów w Pożajściu
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Projekt
Odnowienie i dostosowanie do potrzeb
turystycznych domu gościnnego klasztoru kamedułów w Pożajściu
Udzielone finansowanie
2,56 mln €

Dom gościnny klasztoru kamedułów w Pożajściu

N

Zespół klasztoru kamedułów w
Pożajściu
ul. T. Masiulio 31, Kowno
Tel.: +370 37 45 88 68
E-mail info@pazaislis.org
www.pazaislis.org
II–V godz. 10.00–17.00
VI godz. 10.00–16.00
Za wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca

0m

Dworzec autobusowy w Kownie
al. Vytauto 24, Kowno
 ~8 km
Centrum Informacji Turystycznej i
Biuro Konferencyjne w Kownie
al. Laisvės 36, Kowno
Tel.+370 37 32 34 36
E-mail info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~9 km

ad brzegiem Morza Kowieńskiego
znajduje się jedno z najwspanialszych
w Europie Północno-Wschodniej arcydzieł
dojrzałego baroku – kościół i klasztor w
Pożajściu, utrzymane we włoskim stylu.
Szczególna aura otacza ów zespół architektoniczny w długie letnie wieczory, gdy
przed fasadą kościoła zasiada orkiestra i
rozbrzmiewa muzyka. Dzięki wyjątkowemu otoczeniu i wykonawcom prezentującym najwyższy poziom mistrzostwa Festiwal Muzyczny w Pożajściu już od szesnastu
lat przyciąga tysiące słuchaczy.
Świątynię dla kamedułów wybudował
na obrzeżach Kowna w XVII w. kanclerz
wielki litewski Krzysztof Zygmunt Pac
(1621–1684).
Studiując we Włoszech, na Uniwersytecie w Perugii, K. Z. Pac niejednokrotnie
odwiedzał znajdujący się w pobliżu były
klasztor kamedułów Montis Coronae. Życie
klauzurowe wywarło na nim duże wrażenie, dlatego kanclerz zdecydował się sprowadzić zakonników kamedułów również
do swojej ojczyzny. Do realizacji zamiaru

wymagane było uzyskanie pozwolenia
nie tylko zwierzchnictwa zakonu, ale też
papieża Aleksandra VII (1599–1667). Do
podjęcia podobnej decyzji kanclerza natchnął jego krewny, biskup żmudzki, Michał
Pac (1570?–1624), który ostatnie dni życia
spędził w klasztorze kamedułów w Padwie.
Papież nie tylko wydał Pacowi zezwolenie na założenie klasztoru, ale też przekazał w darze obraz Najświętszej Maryi
Panny, który później zyskał nazwę „Matki
Boskiej Kamedulskiej“, gdyż zaczął słynąć
szczególnymi łaskami. Rzesze pielgrzymów
przekonanych o jego cudownej mocy co
roku 2 lipca przybywały do Pożajścia na
odpusty.
3 listopada 1664 r. uroczyście ogłoszono akt fundacyjny klasztoru. Fundator K. Z.
Pac prosił zakonników o jedno: urządzenie
mauzoleum jego rodziny pod przedsionkiem kościoła. W 1667 r. położono kamień
węgielny pod budowę przyszłej świątyni
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Mimo iż kościół wyświęcono po upływie siedmiu lat, budowa całego zespołu

200

Na zdjęciu u góry – klasztor i kościół w Pożajściu z lotu ptaka

Nad budynkami klasztornymi wznoszą się potężne wieże sześciobocznego kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
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Zespół klasztoru kamedułów w Pożajściu

Najpiękniejsze miejsce w domu gościnnym klasztoru w Pożajściu – sala fundatorów

architektonicznego trwała przez kolejne zaledwie 13. Oś podłużną eremitorium, a
półwiecze.
zarazem całego zespołu architektoniczneZ budową sakralnego zespołu architek- go, zamyka wzniesiona w drugiej połowie
tonicznego związanych było kilku architek- XVIII w. dzwonnica.
tów włoskich. Najdłużej pracował Pietro
Dekorowanie wnętrza świątyni rozpoPuttini (1633–1699). Przygotował znaczną częto w 1673 r. Kościół i niektóre pomieszczęść projektów wystroju wnętrza oraz czenia klasztorne ozdobiono stiukami, nakierował pracami. Z budową klasztoru i stępnie polichromią. Zdobienia z marmuru
kościoła w Pożajściu związanych jest rów- wykonywano przez około 20 lat. Autorem
nież dwóch innych Włochów – architekt dekoracji stiukowej z l. 1674–1676 jest włoIsidoro Affaitati (1622–1699?) oraz inży- ski artysta Giovanni Batista Merli (1646–
nier pułkownik Giovanni Battista Frediani 1695), polichromii z l. 1678–1685 – floren(zmarły po 1693 r.).
tyńczyk Michelangelo Palloni (1673–1712).
Architekci postanowili wznieść
Legenda głosi, że budowa zeniezwykłą sześcioboczną świąspołu architektonicznego w
tynię oraz jako pierwsi w
Pożajściu kosztowała Paca
Europie ozdobili ją wklęsłą
aż osiem beczek złota. Funfasadą. Budynki klasztorne
dator nie zdążył zobaczyć
również zostały rozmieszowocu wszystkich prac –
czone w sposób nietradyzmarł w 1684 r. Kazimierza
cyjny – powstała symeZygmunta Paca oraz jego
tryczna osiowa kompozycja.
żonę księżnę Klarę Izabelę
Kompleks architektoniczny
Eugenia hr. de Mailly Lascaprzypominał herb kamedułów –
ris pochowano w podziemiach
dwa gołębie pijące z jednego
kościoła w Pożajściu. Prace
kielicha. Na fasadzie wieży Obraz Matki Boskiej Kamedul- rozpoczęte przez Kazimierza
skiej, I połowa XVII w.
umieszczono zegar bijący kwaZygmunta Paca kontynuodranse, na południowej ścianie kościoła do wał jego krewny, wielki hetman litewski i
dziś zachował się zegar słoneczny.
wojewoda wileński Michał Kazimierz Pac
Z obu stron świątyni rozmieszczone (1624–1682).
zostały pomieszczenia klasztorne. Na
Na dramatycznej, ponad trzystuletniej
wzór włoski zbudowano arkadową gale- historii kościoła i klasztoru piętno odcisrię. Za klasztorem i kościołem urządzono nęły różne tradycje, wojny, pożary oraz
eremitorium (teren zamknięty), otoczone zniszczenia. Na początku XIX w. żołnierze
wysokim murem. Niegdyś wzdłuż muru armii Napoleona przywłaszczyli naczynia
biegła galeria ozdobiona freskami. Domki liturgiczne oraz sześć z dwunastu zdobiąpustelnicze w eremitorium otaczały wy- cych ołtarz główny statuetek z kości słosokie ogrodzenia. W Pożajściu planowano niowej. W 1831 r. klasztor został zamknięty,
urządzenie 24 domków, wzniesiono jednak władze carskie oburzył fakt niesienia przez
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ozdobiony stiukami, polichromią i marmurem, XVII w.
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Fragment wnętrza perły baroku – zespołu klasztornego
kamedułów w Pożajściu

zakonników pomocy powstańcom. Kameduli zostali wysłani do klasztorów okręgu
mohylewskiego (obecnie teren Białorusi),
majątek skonfiskowano, budynki przekazano wyznawcom prawosławia. Kościół
został przekształcony w cerkiew: wyburzono ołtarze, na czarno przemalowano białe
habity zakonników na kopule, przerobiono
freski w nawie głównej, kilka kompozycji
zamalowano.
Jednakże wyznawcom prawosławia nie
udało się zniszczyć potęgi świątyni – piękno Pożajścia zachwyciło goszczącego tu
cara Rosji Mikołaja I (1796–1855). Przypuszcza się, że oczarowany wspaniałością
kościoła, nakazał on zaprzestanie niszczenia wystroju wnętrza. Mimo to zniszczeniu
uległa znaczna część domków pustelniczych w eremitorium, z trzynastu do dziś
przetrwały zaledwie trzy. Wycofując się z
Litwy, prawosławni zabrali ze sobą do Rosji
obraz Matki Boskiej Kamedulskiej. Do Pożajścia wrócił on dopiero w 1928 r.
Po raz kolejny Pożajście zostało barbarzyńsko zniszczone podczas I wojny światowej, gdy w klasztorze zatrzymali się żołnierze niemieccy. Wybili oni okna, zniszczyli
drzwi, rozgrabili dzieła sztuki, z dachu kościoła i klasztoru zerwali miedzianą blachę.
Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości (1918–1940), klasztor przekazano
siostrom Kongregacji Św. Kazimierza, które
przeniosły się tu z Chicago. Siostry mieszkały w Pożajściu zaledwie kilka dziesięcioleci – władze sowieckie wygnały je, klasztor
ponownie zamknięto. Pożajście przechodziło z rąk do rąk, aż w 1967 r. założono w
nim oddział Muzeum Sztuki im. M. K. Čiurlionisa.

Pod koniec lat pięćdziesiątych XX w.
Pożajście spotkało kolejne nieszczęście –
po wybudowaniu elektrowni wodnej w
Kownie i przegrodzeniu Niemna, na byłym zakolu rzeki doszło do wylewu Morza
Kowieńskiego. Pod wodą okazał się stary
cmentarz kamedułów, pozostałości kościółka Św. Anny, widoczne zaś z dala wzgórze w Pożajściu, zwane Wzgórzem Pokoju,
stało się pagórkiem nad brzegiem morza.
W okresie sowieckim obraz Matki Boskiej Kamedulskiej został przeniesiony do
kowieńskiej bazyliki archikatedralnej, jednak w 1978 r. został stamtąd ukradziony.
Mimo iż po roku udało się go odnaleźć, do
kościoła wrócił dopiero w 2000 r. – długie
lata trwała jego konserwacja.
Siostry Kongregacji Św. Kazimierza do
Pożajścia wróciły w 1992 r. Obecnie starają
się ożywić to miejsce, organizować uroczystości religijne i imprezy o innym charakterze, występować z nowymi inicjatywami
społecznymi i kulturalnymi. Ostatnio za
środki unijne został odnowiony budynek
przeznaczony dla gości klasztoru. Mogą w
nim mieszkać zarówno uczestnicy rekolekcji, jak i dzieci przebywające na koloniach.
Pielgrzymi z prośbami o łaski i pragnieniem podziękowania za nie przybywają do
Pożajścia nie tylko z Litwy, ale też z całej
Europy. Szczególnie uroczyście w Pożajściu
są obchodzone odpusty Nawiedzenia NMP
u Elżbiety (31 maja) oraz Wniebowzięcia
NMP (Matki Boskiej Zielnej, 15 sierpnia).
Klasztor stał się również ważnym centrum życia świeckiego: organizowane są
tu spotkania, wieczory poezji oraz wycieczki zapoznające z posiadanymi dziełami sztuki.

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w zespole klasztornym kamedułów w Pożajściu – pierwsza w
Europie świątynia z wklęsłą fasadą

Cena biletów:
Dorośli – 10 Lt
Dzieci, uczniowie, seniorzy – 5 Lt
Dzieci do lat 6 i osoby niepełnosprawne – bezpłatnie
Usługi przewodnika – dodatkowo 20 Lt
Rezerwacja wycieczek z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, tel. +370 37 45 88 68
Dla osób bez rezerwacji wycieczki nie będą prowadzone
Inne obiekty warte zwiedzenia w Kownie:
•
•
•
•
•
•
•

Dom Perkuna, ul. Aleksoto 6, Kowno
Karylion w Kownie, pl. Vienybės
Klasztor bernardynów oraz kościół Św. Jerzego Męczennika, ul. Papilio 9
Kościół Bożego Ciała i klasztor dominikanów, ul. Vilniaus 31/1
Kościół Św. Franciszka Ksawerego (jezuicki), pl. Rotušės 9
Kościół Św. Mikołaja i klasztor benedyktynów, ul. Benediktinių 8
Litewskie Muzeum Historii Oświaty, al. Vytauto 52
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K lasztor bernardynów oraz kościół Św. Jerzego Męczennika w Kownie (Kaunas)

Klasztor bernardynów
oraz kościół Św. Jerzego
Męczennika w Kownie
(Kaunas)

Projekt
Uporządkowanie i dostosowanie do
publicznych potrzeb turystycznych kompleksu budynków klasztoru bernardynów i kościoła Św. Jerzego Męczennika
w Kownie
Udzielone finansowanie
2,27 mln €
Szczyt dachu kościoła Św. Jerzego Męczennika ozdobiły
dwa odnowione przez litewskich artystów ludowych
krzyże, które zostały uszkodzone podczas wojny

K

Klasztor bernardynów oraz kościół
Św. Jerzego Męczennika
ul. Papilio 9, Kowno
Tel. +370 37 22 46 59, +370 682 47 794
E-mail info@domuspacis.lt
www.domuspacis.lt
VII godz. 10.00–16.00

0m

Dworzec autobusowy w Kownie
al. Vytauto 24, Kowno
 ~4 km
Centrum Informacji Turystycznej i
Biuro Konferencyjne w Kownie
al. Laisvės 36, Kowno
Tel. +370 37 32 34 36
E-mail info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~4 km
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ościół Św. Jerzego Męczennika to
jedna z najstarszych i najwspanialszych świątyń w Kownie. Przypuszcza
się, że jest to dzieło słynnego architekta
pierwszej połowy XVI w. Michała Enkingera, który stworzył również słynne kościoły Św. Anny i Bernardynów w Wilnie.
Te wspaniałe gotyckie świątynie do dziś
nie straciły nic ze swojej magiczności.
Przypuszcza się, że budowę murowanego kościoła należącego do zakonu
bernardynów (franciszkanów obserwantów) w pobliżu zamku kowieńskiego
ukończono na początku XVI w. Wkrótce
obok wzniesiono murowany budynek
klasztoru. Dzięki pomocy hojnych fundatorów bernardyni nie tylko umocnili
się w Kownie, ale też szybko powiększyli swoje posiadłości, wokół kościoła
i klasztoru zaczęły wyrastać nowe budynki. Na początku XVI w. po zamku był
to największy kompleks murowanych
budowli kowieńskich. Pod koniec XVIII
w. zakonnicy mieli już swój folwark – gospodarstwo, w którym pracowali chłopi
pańszczyźniani, oraz działki w mieście.

Mimo iż kościół był niejednokrotnie
przebudowywany, zachował cechy architektury gotyckiej. Jego grube, jednak
zgrabne, czerwone nietynkowane ściany
w ciągu pięciu wieków uległy jedynie
nieznacznym zmianom. We wnętrzu
wystrój gotycki nie zachował się, przetrwały natomiast autentyczne barokowe
elementy, np. unikatowy ołtarz główny,
o rzadko spotykanym typie tronu Salomona, poświęcony Maryi Pannie, ołtarz
Św. Franciszka z Asyżu, oryginalna mównica z drugiej połowy XVII w. Jednym
z najciekawszych elementów wystroju
wnętrza świątyni są drewniane galerie
chóru organowego oraz wieżyczki, na
których zachowało się subtelne malarstwo z końca XVII w. – bukiety kwiatów,
przypominające ornamenty na litewskich skrzyniach. Pozostałości dawnych
polichromii można dostrzec również na
ścianach kościoła. Ich autorstwo przypisuje się zakonnikom bernardynom.
Najsłynniejszym dziełem sztuki przechowywanym w kościele Św. Jerzego
Męczennika jest uważany za cudowny

Budynek klasztoru bernardynów w Kownie, w którym
ulokował się dom gościnny

Tchnący spokojem dziedziniec klasztoru bernardynów

80

Na zdjęciu u góry – kompleks budynków kościoła Św. Jerzego Męczennika i klasztoru bernardynów w Kownie oraz
pomnik Papieża Jana Pawła II
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K lasztor bernardynów oraz kościół Św. Jerzego Męczennika w Kownie (Kaunas)

Zespół budynków kościoła Św. Jerzego Męczennika i klasztoru bernardynów w Kownie

obraz Maryi Panny z początku XVII w.
Po zamknięciu świątyni w 1950 r. cenny
obraz zniknął i odnalazł się dopiero po
pięćdziesięciu latach. Przechowywany
od 2001 r. w bazylice archikatedralnej
Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kownie odrestaurowany obraz bizantyjski w
kwietniu 2013 r. wrócił do swego prawdziwego domu – kościoła Św. Jerzego
Męczennika.
Przez długi czas kościół i klasztor były
używane niezgodnie z przeznaczeniem –
dopiero w 1993 r. zwrócono je zakonowi.
Budynki o znacznej wartości historycznej i architektonicznej były w stanie
awaryjnym, dlatego należało je ratować.
Wykorzystano do tego środki z funduszy
strukturalnych UE: wymieniono dachy
kościoła i klasztoru, na poddaszu świątyni urządzono punkty widokowe, odnowiono niektóre ściany zewnętrzne, przywrócono dawne elementy zdobnicze

oraz dwa unikatowe, uszkodzone w
latach II wojny światowej krzyże autorstwa twórców ludowych – ponownie
zdobią one dach świątyni.
W pomieszczeniach klasztornych za
środki unijne założono dom gościnny „Domus Pacis“ z przytulnymi pokojami, salami
śniadaniowymi i konferencyjnymi. Spodziewane jest, że stanie się on miejscem
popularnym wśród pielgrzymów.
Najważniejsze uroczystości odpustowe w kościele Św. Jerzego Męczennika:
Św. Kazimierza (4 marca), Św. Jerzego (23
kwietnia), Św. Antoniego (13 czerwca), Św.
Anny (26 lipca), Św. Franciszka (4 października), Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia (8 grudnia).
Msze Św. w kościele są odprawiane w
niedziele o godz. 10.30, w kaplicy klasztornej – od września do czerwca, od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.

Główna nawa i ołtarz w kościele Św. Jerzego Męczennika

Inne obiekty warte zwiedzenia w Kownie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wizerunek Św. Bernarda ze Sieny z monstrancją, namalowany na ambonie, 1680 r.

Poddany renowacji klasztor czeka na pielgrzymów i turystów

Bazylika Archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Vilniaus 1
Kościół Bożego Ciała i klasztor dominikanów, ul. Vilniaus 31/1
Kościół Św. Franciszka Ksawerego (jezuicki), pl. Rotušės 7, 8, 9
Kościół Św. Gertrudy, Laisvės al. 101A
Kościół Św. Krzyża (Karmelitów), ul. Gedimino 1
Kościół Św. Trójcy (kościół seminaryjny), pl. Rotušės 22
Kościół Witolda (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), ul. Aleksoto 3
Ratusz, pl. Rotušės 15
Seminarium Duchowne, ul. Jakšto 1
Zamek w Kownie, ul. Pilies 17
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Dom Perkuna i taras widokowy klasztoru jezuitów

Dom Perkuna i taras
widokowy klasztoru
jezuitów
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Projekt
Dostosowanie do potrzeb turystycznych
kompleksu jezuickiego w Kownie
Udzielone finansowanie
0,11 mln €

Dla chętnych odczuć ducha średniowiecza organizowane
są teatralizowane wycieczki

P

Dom Perkuna
ul. Aleksoto 6, Kowno
Tel. +370 641 44 614
E-mail info@perkunonamas.lt
www.perkunonamas.lt
Taras widokowy klasztoru jezuitów
pl. Rotušės 7 / ul. Aleksoto 2, Kowno
Dom Perkuna
IV–V godz. 14.00–17.00
Osoby chcące wejść na taras widokowy
klasztoru jezuitów prosimy zwracać się
pod nr tel. +370 641 44 614

0m

Dworzec autobusowy w Kownie
al. Vytauto 24, Kowno
 ~3 km
Centrum Informacji Turystycznej i
Biuro Konferencyjne w Kownie
al. Laisvės 36, Kowno
Tel.+370 37 32 34 36
E-mail info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~3 km

odczas rozglądania się po kowieńskiej
starówce wzrok niewątpliwie zatrzyma się na domu z czerwonej cegły, którego gotycki dach przecina niebo. Legenda
głosi, że niegdyś w tym miejscu stała świątynia boga Perkuna i wajdelotki strzegły
wiecznego ognia. Inna z kolei opowiada,
że kiedyś ludzie znaleźli w ścianie domu
posążek Perkuna. Od tamtego czasu budynek nosi nazwę Domu Perkuna.
Naukowcy są jednak skłonni do hamowania wybujałej wyobraźni miłośników
legend – twierdzą, że liczne znaleziska
świadczą o tym, że raczej mieściła się tu
siedziba handlowa kupców hanzeatyckich, nie zaś świątynia. Co więcej, dom
najprawdopodobniej został zbudowany
na potrzeby handlowe, nazwę Perkuna
otrzymał później, gdy kupcy z Kowna postanowili podkreślić własną odrębność od
przybyszów z zagranicy i być może uczcić
dawną – pogańską – wiarę Litwinów.
Na pewno wiadomo, że gotycki dom z
bogato dekorowaną fasadą, prostokątnymi niszami ozdobnymi i symbolem Słońca wykonanym z glazurowanych kamieni,

został wzniesiony w drugiej połowie XV
w. Był to pierwszy murowany budynek w
Kownie.
Znalezione w Archiwum Głównym Akt
Dawnych w Moskwie dokumenty zakonu
jezuitów poświadczają, że przed 1546 r.
Dom Perkuna był własnością kupca Stefana Dulki, który mieszkał w nim z żoną i
trojgiem dzieci.
Historycy przypuszczają, że pokoje
właścicieli Domu Perkuna znajdowały się
na drugiej kondygnacji budynku, na pierwszej zaś mieścił się sklep. Sprzedawano
w nim liny, bursztyn, jedwab i tkaniny.
Czynna była też herbaciarnia, w której
z przybyłymi z dalekich krajów kupcami
podpisywano umowy handlowe. Budynek
znajdujący się w głębi podwórka służył
jako magazyn. Legendy głoszą, że do niego
kupiec zabraniał wstępu nawet swojej żonie, gdyż przechowywał tam złoto i srebro.
Trudno sobie wyobrazić, jak przed 500
laty wyglądał wystrój wnętrza domu. Do
dziś zachowały się jedynie liczne nisze w
ścianach oraz murowane ławki przy oknach. O tym, że gospodarze byli ludźmi
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Na zdjęciu u góry – Dom Perkuna i kompleks klasztoru jezuitów

Wnętrze Domu Perkuna zachwyca
zachowanymi oryginalnymi elementami

W jednym z pokoi urządzono ekspozycję dzieł poety Adama Mickiewicza
(1798–1855)
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Dom Perkuna i taras widokowy klasztoru jezuitów

Sala spotkań i konferencji

zamożnymi świadczy duża ilość okien –
Po II wojnie światowej władze sowieckie
szkło w owym czasie było bardzo drogie.
przekształciły dom o niepowtarzalnym
Zachował się również wykusz. Znane uroku w magazyn i warsztaty. Dopiero w
są opowieści, że w tym przypominającym 1965 r. został on przekazany Muzeum Miabalkonik pomieszczeniu o powierzchni za- sta Kowna. Po odzyskaniu w 1991 r. przez
ledwie metra kwadratowego gospodarze Litwę niepodległości, Dom Perkuna polubili spędzać czas: S. Dulka czytał książki, nownie stał się własnością jezuitów.
żona zaś haftowała. Przez okno mogli wiW 2012 r. za środki unijne Dom Perkuna
dzieć przypływające Niemnem statki.
został odnowiony: zmieniono dach, okienKupcy byli właścicielami domu do po- nice, niektóre okna i drzwi oraz uporządkołowy XVII w. Przypuszcza się, że w 1610 wano piwnice. Obecnie dla zwiedzających
r. mógł tu urodzić się przyszły historyk, są tu organizowane lekcje rzemiosła: możprofesor i rektor Uniwersyna nauczyć się pleść pasy,
tetu Wileńskiego Wojciech
lać świece, sztuki ceramiki,
Wijuk-Kojałowicz (1609–
rzeźbienia, wycinania i na1677).
wet pisma gotyckiego.
W 1643 r. kasztelan
W Domu Perkuna do
żmudzki Jan Lacki sprzedał
obejrzenia jest również
Dom Perkuna jezuitom.
ekspozycja poświęcona
Ponieważ zakonnicy nie
życiu i twórczości Adama
mieli własnego kościoła,
Mickiewicza (1798–1855).
przebudowali nabyty buSą tu organizowane wydynek: po wyburzeniu na
stawy, koncerty oraz teKoperta z pieczęcią, którą można przydrugiej kondygnacji kuchni, gotować podczas zajęć poświęconych atralizowane wycieczki,
urządzili kaplicę. Później jeprowadzone przez przedawnym rzemiosłom
zuici zmienili również przewodników przebranych
krycie dwóch dużych pomieszczeń piw- w średniowieczne stroje. Uczestnicy
nicznych – w miejscu drewnianych belek wycieczek mogą poczuć się jak kupcy
pojawiły się sklepienia cylindryczne. Pod hanzeatyccy i zanurzyć się w atmosferze
koniec XVIII w. w budynku rozlokowała się życia codziennego dawnych mieszczan.
szkoła jezuicka.
Za środki unijne uporządkowano rówW 1843 r., po tym gdy Kowno stało się nież taras widokowy klasztoru jezuitów.
centrum guberni Rosji carskiej, w domu Taras znajduje się w odległości 100 m od
założono teatr, później urządzono miesz- Domu Perkuna, na dachu klasztoru (pl.
kania dla prawosławnych duchownych. W Rotušės 7). Mieszkańcy i goście Tymczaso1928 r., w okresie, gdy Kowno było tym- wej Stolicy mają więc możliwość obejrzeczasową stolicą Litwy, budynek zwrócono nia starówki z lotu ptaka – z tarasu widojezuitom. Po raz kolejny przebudowali oni kowego rozciąga się wspaniała panorama
pomieszczenia – urządzili klasy szkolne.
miasta z wijącym się w dali Niemnem.

Z tarasu widokowego klasztoru jezuitów rozciąga się wspaniała panorama kowieńskiej Starówki

Inne obiekty warte zwiedzenia w Kownie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Galeria Obrazów, ul. K. Donelaičio 16
Galeria Sztuki Mykolasa Žilinskasa, pl. Nepriklausomybės 1 2
Historyczny Pałac Prezydencki Republiki Litewskiej, ul. Vilniaus 33
Klasztor bernardynów oraz kościół Św. Jerzego Męczennika, ul. Papilio 7, 9
Kościół Św. Mikołaja i klasztor benedyktynów, ul. Benediktinių 8
Muzeum Ceramiki, pl. Rotušės 15
Muzeum Miasta Kowna, ul. M. Valančiaus 6
Muzeum Twórczości i Zbiorów Antanasa Žmuidzinavičiusa (Muzeum Diabłów),
ul. Putvinskio 64
• Narodowe Muzeum Sztuki M. K. Čiurlionisa, ul. V. Putvinskio 55
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Muzeum Wojskowe im. Witolda Wielkiego

Muzeum Wojskowe im.
Witolda Wielkiego
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Projekt
Przystosowanie do potrzeb turystycznych zespołu budynków Muzeum Wojskowego im. Witolda Wielkiego. (etap I)
Przyznane fundusze
0,87 mln. €

Odnowione muzeum zachowało autentyczną strukturę
w 1934 r. postawionego budynku

M

Muzeum Wojskowe im. Witolda Wielkiego
Ul. K. Donelaičio 64, Kaunas
Tel. +370 37 32 07 65
El. p. vdkaromuziejus@kam.lt
Kwiecień–wrzesień
II–VII 11.00–17.00
Październik–marzec
II–VI 10.00–17.00

0m

Centrum informacyjne turystyki
oraz biuro konferencyjne w
Kownie
Al. Laisvės 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
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Na zdjęciu u góry fasada Muzeum Wojskowego im. Witolda Wielkiego przed odnowieniem.

uzeum Wojskowe im. Witolda
Wielkiego (Vytauto Didžiojo Karo
muziejus) wraz z ogrodem jest powodem
do dumy nie tylko dzielnicy Naujamiestis
w Kownie, lecz i całego miasta. W 1934
roku wybudowany budynek zachował autentyczną strukturę oraz fasadę. W 1919
r., po upływie prawie roku od odzyskania
niepodległości, wodzowie Wojska Litewskiego podjęli decyzję w budynku tym
otworzyć Muzeum Wojskowe, które po
dzień dzisiejszy zachwyca odwiedzających
muzeum, ponieważ jest to unikalny pomnik dziedzictwa wojskowego. Po dwóch latach przywódca wojska generał porucznik
Pranas Liatukas w swym rozkazie ogłosił,
iż wielkim honorowym celem jest otwarcie muzeum – „postawienie dla przyszłych
pokoleń pomnika, który wiecznie przypominałby o tym, jak Litwa, długie wieki
męczona przez wrogów, uwolniła się od
jarzma niewoli i w wielkim bólu z bronią
w ręku wywalczyla niepodległość“. Generał porucznik Vladas Negevičius wykazał
wielkł inicjatywę i w bardzo krótkim czasie – w 24 dni – w starej drewnianej hali,
kiedyś należącej do wojska Rosji Carskiej
wystawią pierwszą ekspozycję Muzeum
Wojskowego. Muzeum było uroczyście
otwarte na trzecią rocznicę Niepodłeglości
Litwy – 16 lutego 1921 roku.
Szybko ekspozycje powiększające muzeum nie miało na celu tylko į wyłącznie
pokazania imponującej broni z tamtych
czasów czy opowiadania o bitwach na placach bojów – muzeum stało się ogniwem
kultury narodu oraz głosicielem wielkiej
kultury narodowej.
Interesującym jest fakt, iż według planów ówczesnych przedstawicieli kultury

oraz władzy, muzeum miało stanąć na
górze Witolda, a styl architektoniczny
muzeum miał być taki sam jak litewskiego zamku z okresu średniowiecza. Lecz ze
względu na to, iż geologiczne warunki góry
Witolda nie pozwalały na budowę, powrócono do idei otwarcia muzeum na Placu
Niepodległości. W 1929 r. przygotowano
nowy statut kowieńskiego Muzeum Wojskowego przewidujący, że muzeum będzie
składalo się z 12 rozdziałów, a 23 listopada
1934 r. w Dzień Wojska odbyło się otwarcie budynku, przeznaczonego dla dwóch
muzeów – Wojny oraz Kultury.
Ekspozycja muzeum jest szczególna,
ponieważ do jej osiągnięcia były wykożystane środki scenograficzne oraz memorialne: podróże po muzeum stały się
jakby opowiadaniem heroicznym o walce
narodu litewskiego oraz historycznej drodze do niepodległości. Podróż gości rozpoczynała się od zespołu Witolda Wielkiego

Eksponat z wystawy „Obrona Apuole 854“
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Narodowy Teatr Dramatyczny w Kownie
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Narodowy Teatr
Dramatyczny w Kownie
W dniu dzisiejszym w muzeum jest czynnych 11 sal, w których zwiedzający zapoznają się z historią państwa litewskiego oraz historią wojskowości – od prastarych dziejów po dzień dzisiejszy.

a kończyła się przy Krypcie Zginionych w
walce o niepodległość kraju.
Przy muzeum został posadzony ogród:
miejsce ogrodu było ogrodzone metalowym płotem z byłej twierdzy kowieńskiej,
a w ogrodzie posadzono kwiaty, otwarto
pomnik „Poległym za Wolność Litwy“.
Przed ogrodem postawiono ołtarz w którym palił się wieczny ogień, a nieopodal
postawiono siedem krzyży na pamięć
zmarłym. A sam ogród otrzymał nazwę
Placu Jedności. Później w tym miejscu
były postawione popiersia ludzi, którzy
mieli wielki wpływ na kultywowanie kultury litewskiej a z Fortów kowieńskich
przywieziono działa artylerii. Hrabia Józef
Tyszkiewicz przeznaczył dla muzeum symbole władzy oraz potęgi – z dworu ostrowskiego przywiezione rzeźby lwów, które
stanęły przy wejściu do muzeum.
Za czasów okupacji muzeum ucierpiał:
stracono eksponaty, które były sprzeczne
z ówczesną ideologią. Ucierpiał również
ogród. Za czasów okupacji sowieckiej
muzeum straciło swą nazwę, nazwano
go Historycznym Muzeum Wojskowym
(za czasów okupacji niemieckiej nazwa
mu była przywrócona). Pomniki wielkich
męży litewskich były zastąpione pomnikami odpowiadającymi ideologii sowieckiej.
W 1956 r. muzeum otrzymało nazwę Państwowego Muzeum Historycznego.
Po odzyskaniu niepodłegłości przez Litwę, Muzeum Wojskowe przywróciło swe
znaczenie symboliczne a zarazem i swą
nazwę. Część wywiezionych eksponatów
wróciło do muzeum. Interesującym jest
fakt, iż część ekspozycji przetrzymali ludzie
a z ogrodu wywiezione symbole wolności
znowu stały na swym miejscu.

W dniu dzisiejszym w muzeum jest
czynnych 9 ekspozycji oraz dwie sale z eksponatami , w których odwiedzający mogą
zapoznać się z historią Litwy oraz historią
wojskowości – od pradawnych dziejów
wojska litewskiego po dzień dzisiejszy. W
muzeum jest dużo unikalnych znalezisk archeologicznych, eksponatów, opowiadających o wojskowości Wielkiego Księstwa
Litewskiego w XIII–XVIII w., powstaniach
narodowych, walk o niepodległość, wojsku
litewskim z okresu międzywojennego oraz
lotu przez ocean atlantycki Steponasa Dariusa i Stasiusa Girenasa: broń, mundury,
dokumenty, odznaczenia.
Za fundusze Unii Europejskiej została
odnowiona elewacja , hol, otwarte nowe
sale w których ekspozycje są ciągle odnawiane – tak więc tylko w tych salach
w trakcie roku można obejżeć do półtora
tysiąca eksponatów.
Sale są przystosowane do organizowania konferencji naukowych oraz międzynarodowych. Tu faktycznie cały czas
odbywają się programy edukacyjne, organizowane wycieczki, imprezy, spotkania,
obchody uroczyste.

Narodowy Teatr Dramatyczny w
Kownie
Al. Laisvės 71, Kaunas
Tel. +370 37 22 40 64
El. p. info@dramosteatras.lt
www.dramosteatras.lt
Kasy biletowe – czas pracy
I–VII 10.30–19.00

0m

Fragment wystawy „Litwa – członkiem NATO“
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Na zdjęciu u góry – Wielka scena teatralna

Centrum informacyjne turystyki oraz
biuro konferencyjne w Kownie
Al. Laisvės 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
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Projekt
Przystosowanie do potrzeb turystyki kulturalnej Kowieńskiego Państwowego Teatru Dramatycznego
Przyznane fundusze
1,94 mln. €

N

arodowy Teatr Dramatyczny w Kownie zajmuje szczególne miejsce w
historii teatru litewskiego, mianowicie ta
kolebka kultury w stolicy tymczasowej,
z siedzibą w lubianej przez turystów oraz
gości Alej Laisvės, jest pierwszym profesjonalnym stacjonarnym teatrem dramatycznym na Litwie.
Narodowy Teatr Dramatyczny w Kownie swą działalność rozpoczął w roku
1920, i przez przeszło 100 lat działalności nazwę swą zmieniał wielokrotnie.
Pierwsza nazwa dla wielu z nas na dzień
dzisiejszy brzmiała by dość dziwnie – Gra
Dramatyczna. Nazwę tę utrzymał teatr
do roku 1922, dopóki, choć i nie na długo
stał się Państwowym Teatrem Dramatycznym. W roku 1925 teatr otrzymał
nazwę Teatru Państowego i swą nazwę
utrzymał do samego początku Związku
Sowieckiego.
Pierwszy spektakl, który oficjalnie otwiera historię, był utwór Hermanna Sudermanna „Noc Świętojańska“. Przedstwienie
odbyło się w starym budynku ówczesnego
Teatru Kowieńskiego a reżyserem spektaklu był Juozas Vaičkus. Mianowicie ten

Narodowy Teatr Dramatyczny w Kownie

Widok na Teatr z Alei Laisvės

Szatnia Teatru. Widzowie są zapraszani zapoznać się ze
scenami z byłych przedstawień.

Budowa okrągłej sceny. Miejsce pracy operatorów

reżyser w roku 1918 w St. Petersburgu założył prywatne studja dramatyczne.
Wyjątkowym okresem w historii teatru były lata 1929–1933. Wówczas do
trupy teatralnej przyłączył się Andrius
Oleka-Žilinskas, który i był reżyserem
spektakli oraz jako pierwszy zaczął stosować metodykę Konstantyna Stanisławskiego. Mianowicie nowatorstwo
A. Oleki-Žilinsasa dało początek dla
nowego pokolenia reżyserów (Romualdas Juknevičius, Algirdas Jaškevičius). Po
przyłączeniu Litwy do Związku Sowieckiego nazwa teatru była zmnieniona
na Kowieński Teatr Dramatyczny, lecz
nazwa ta nadal była często zmieniana.
Np. Teatr Państwowy, Teatr Opery i Baletu, Wielki Teatr Kowieński, Państwowy
Teatr Dramatyczny oraz Muzyczny. Nazwy zmieniano dopóki przywrócono mu
starą nazwę Narodowego Teatru Dramatycznego w Kownie. Wraz ze wstąpieniem armini sowieckiej, dla teatru nastały ciężkie czasy w zakresie twórczości.
Socjalizm miał zamiar wpuścić korzenia
także w strefę kultury i tym sposobem
nadać sztuce własny charakter.

W repertuarze teatru musiało znaleźć
się miejsce na spektakle wywyższające
ówczesny układ polityczny. Oprócz tego,
w tym samym czasie Narodowy Teatr
Dramatyczny w Kownie stał się kolebką talentów. Gdy powstały teatry Wileński Państwowy, Młodzieży, Młodego Widza, trupa
teatralna ponosiła niemałe straty – od niej
odeszła część aktorów. Po odzyskaniu niepodłegłości teatr zmnienił nazwę na Państwowy Akademicki Teatr Dramatyczny w
Kownie. Po kilku latach, w 1993 r. dyrektorem teatru został mianowany reżyser Gytis Padegimas. Nowy dyrektor dużą uwagę
zwracał na nowy repertuar oraz zespolenie
starej trupy aktorskiej. Dzięki niemu różni
reżyserzy mieli możliwość wykazania się
talentem į zademonstrowania swojego
własnego potencjału.
W 1995 r. otworzyły się możliwości
współpracy z teatrami innych krai. Wówczas podpisano pierwszą na Litwie umowę o współpracy z norweskim teatrem
Rogaland z Stavanger miasta. Umowa ta
pozwoliła na zamianę doświadczeń oraz
szukanie nowych idei. Ten pierwszy krok
twórczej wymiany dał możliwość przybyć
specjalistom z Japonii, Szwecji w ramach
podzielenia się swą wiedzą z młodymi aktorami litewskimi.
W 2004 r. teatr przywrócił swą dawną
nazwę – Państwowey Teatr Dramatyczny w Kownie. Nazywał się tak do 2012 r.,
kiedy za zasługi dla litewskiej dramaturgii
oraz wkład w produktywną współpracę,
za działalność edukacyjną oraz wyjątkowy
wyraz twórczy teatr otrzymał nazwę Narodowego Teatru Dramatycznego w Kownie. Tę nazwę teatr nosi do dziś.

Nową nazwę teatr otrzymał wtedy, gdy
odbyło się otwarcie Wielkiej Sceny Teatralnej. Otwarcie uwieczniło wyjątkowe w
historii teatru litewskiego wydażenie – po
raz pierwszy był pokazany spektakl na podstawie głośnej powieści Antanasa Szkemasa (Antanas Škėma) „Balta drobulė”.
Po wykożystaniu wsparcia z funduszy
strukturalnych UE, na tej scenie, która
mieści do 500 widzów, był zamontowany
profesjonalny, nie mający analogów na Litwie sprzęt, dzięki któremu otworzyła się
możliwość realizacji wielu wyszukanych pomysłów dramaturgicznych i scenograficznych: między innymi zapewnienie interaktywności obrazu, dynamiki obrazu, jakości
dzwięku. W celu przyciągnięcia im więcej
turystów z zagranicy, zamontowano system synchronicznego tłumaczenia tekstu,
dzięki czemu goście z innych krajów mają
możliwość bliżej zapoznać się ze sztuką i
twórczością litewską.
W Narodowym Teatrze Dramatycznym w Kownie grali i grają tacy wybitni
aktorzy litewscy jak Regimantas Adomaitis, Gražina Balandytė, Regina Varnaitė,
Eglė Mikulionytė, Jūratė Onaitytė, Inesa Paliulytė, Dainius Svobonas, Milė
Šablauskaitė, Rolandas Kazlas i inni.

W teatrze wszystkie detale są dobrze przemyślane.
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Projekt
Budowa hali widowiskowo-sportowej w
Kownie (wyspa na Niemnie)
Udzielone finansowanie
14,4 mln €

Hala służy do organizowania imprez sportowych, kulturalnych oraz targów

R

Hala „Žalgiris“
al. Karaliaus Mindaugo 50, Kowno
Tel. +370 615 98 636
E-mail info@zalgirioarena.lt
www.zalgirioarena.lt
Czas pracy kasy biletowej
I–V godz. 11.00–19.00

Centrum Informacji Turystycznej i
Biuro Konferencyjne w Kownie
al. Laisvės 36, Kowno
Tel.+370 37 32 34 36
E-mail info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~1,5 km

Dworzec autobusowy w Kownie
al. Vytauto 24, Kowno
 ~3 km

0m

ównolegle do głównej części miasta
Kowna, na rzece Niemen, znajduje się
wyspa (długość – 1,5 km, powierzchnia –
30 ha), którą z miastem łączą cztery mosty. Wcześniej wyspa nosiła nazwę Karmelicka, w chwili obecnej jest nazywana po
prostu wyspą na Niemnie. Przed I wojną
światową praktycznie nie była użytkowana. W czasie wojny Niemcy wybudowali
tu przystań zimową, która miała na celu
ochronę zimujących statków przed krą. W
okresie międzywojnia przystań rozbudowano, nieopodal powstała strefa rozrywkowo-sportowa, plaża, kąpieliska, czynny
był klub jachtowy, centrum pływackie. W
okresie sowieckim przystań przeniesiono
w inne miejsce, dlatego przez ten czas wyspa była opuszczona.

W 2011 r. z wykorzystaniem środków
unijnych na wyspie wybudowano halę
widowiskowo-sportową „Žalgiris“ (Kauno
„Žalgirio“ arena). Jest to jeden z największych i najnowocześniejszych tego typu
obiektów w krajach bałtyckich. Symboliczną wymowę ma fakt, że hali nadano
imię słynnej kowieńskiej i litewskiej drużyny koszykarskiej „Žalgiris“. Wymowne
jest również to, że pierwszą imprezą, jaka
odbyła się w hali, był mecz w ramach Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn
„EuroBasket 2011“.
Hala spełnia najwyższe wymogi z zakresu organizacji imprez sportowych i koncertów. W celu przeciwdziałania echu dźwięku zamontowano w niej dwuwarstwowy
podwieszany sufit, dach wysłano izolacją
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Na zdjęciu u góry – Kowieńska hala „Žalgiris“ na wyspie na Niemnie

Z wyjątkowym zainteresowaniem spotkała się pierwsza impreza sportowa zorganizowana w hali „Žalgiris“ –
mistrzostwa Europy w Koszykówce „EuroBasket 2011“
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Hala „Žalgiris“
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Z tarasu hali „Žalgiris“ rozciąga się wspaniała panorama Niemna

akustyczną i wełną szklaną, zainstalowano
zasłony akustyczne. W hali zainstalowano również największy w Skandynawii i
krajach bałtyckich sześcian informacyjny,
zaś całą salę halową otacza 262-metrowy
rząd ekranów LED. Hala dysponuje specjalnym oświetleniem wymaganym przy
imprezach sportowych i koncertach, zostały też zapewnione warunki do nagłaśniania imprez.
Imprezy sportowe czy też pokazy cyrkowe gromadzą ponad 15 tys. widzów,
koncerty – ponad 17 tys. osób. Najwięcej
widzów (prawie 16 tys.) doczekał się mecz
koszykówki pomiędzy kowieńską drużyną
„Žalgiris“ a „Maccabi“ z Tel Awiwu (Izrael). Jeśli chodzi o koncerty, to najwięcej
widzów (15 tys.) zgromadził legendarny
amerykański zespół rockowy „Red Hot
Chili Peppers“.
W hali „Žalgiris“ wystąpiły dotąd takie
gwiazdy światowego formatu, jak Lenny
Kravitz, James Blunt, Sting, Marilyn Manson, Katie Melua, Zucchero, znane zespoły
Prodigy i Rammstein.

W nowoczesnej kowieńskiej hali można organizować różnego rodzaju masowe
imprezy sportowe i rozrywkowe, koncerty,
festiwale filmowe, wystawy. Odbywają się
pokazy cyrkowe, spektakle na lodzie.
W hali znajdują sie również pomieszczenia o przeznaczeniu komercyjnym,
przestrzeń artystyczna i multimedialna,
czynna jest restauracja, kawiarnie. Hala
dysponuje 9 lożami, z których wygodnie
jest oglądać imprezy sportowe czy koncerty. Można w nich organizować imprezy
firmowe oraz rodzinne, prezentacje.
Ciekawa statystyka
• Ogólna powierzchnia hali – 40 000 m2.
• Udział w imprezach sportowych bierze
od 12 300 do 15 688 widzów.
• Koncerty gromadzą od 2 574 do 17 500
widzów.
• Pokazy cyrkowe obserwuje do 15 400
widzów.

Najnowocześniejsze technologie stwarzają możliwość organizowania w hali imprez na najwyższym poziomie

Podczas wycieczki „Historia koszykówki w Kownie“ można poznać wiele ciekawych,
zaskakujących i nieznanych faktów dotyczących Kowna, koszykówki, nazwy „Žalgiris“
oraz kibiców.
Długość wycieczki: 2 godz.
Miejsce wycieczki: hala „Žalgiris“
Rejestracja: Centrum Informacji Turystycznej w Kownie
tel. +370 37 32 34 36 lub e-mail info@kaunastic.lt
Inne obiekty warte zwiedzenia w Kownie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizowane na skalę światową imprezy sportowe i rozrywkowe przyciągają tysiące widzów

Litewskie Muzeum Lotnictwa, ul. Veiverių 132
Litewskie Muzeum Sportu, ul. Muziejaus 7, 9
Muzeum Historii Łączności, pl. Rotušės 19
Muzeum IX Fort, ul. Žemaičių 73
Muzeum VII Fort, ul. Archyvo 61
Muzeum Wojskowe im. Witolda Wielkiego, ul. K. Donelaičio 64
Najwyższe w krajach bałtyckich akwarium morskie, ul. Islandijos 32
Ogródek Muzeum Wojskowego, ul. K. Donelaičio 64
Zamek w Kownie, ul. Pilies 17
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Centrum aktywnej ekoturystyki – hotel „Babilonas“

Centrum aktywnej
ekoturystyki – hotel
„Babilonas“
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Projekt
Rozwój centrum aktywnej ekoturystyki
„Babilonas“
Udzielone finansowanie
0,56 mln €

Hotel ma przytulne tarasy i balkony, z których można
podziwiać widoki miasta

K

Hotel „Babilonas“
ul. Žalioji 38A, Kowno
Tel. +370 37 20 25 45
E-mail babilonas@hotel.lt
www.babilonas.lt
I–VII godz. 00.00–24.00
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Dworzec autobusowy w Kownie
al. Vytauto 24, Kowno
 ~3 km
Centrum Informacji Turystycznej i
Biuro Konferencyjne w Kownie
al. Laisvės 36, Kowno
Tel.+370 37 32 34 36
E-mail info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~2 km

owieńska dzielnica Žaliakalnis położona jest między doliną Wilii i doliną rzeki Girstupis. Kiedyś rozciągał się tu
ogromny bór. W XVII w. zaczęto jego wyrąb i zakładanie miejscowości. Po przełożeniu w XIX w. w tym miejscu drogi Kowno–Wiłkomierz–Dyneburg–Petersburg,
liczba mieszkańców znacznie wzrosła. W
1919 r. Žaliakalnis oficjalnie przyłączono
do Kowna. W okresie międzywojennym
(1918–1939) dzielnicę zwłaszcza upodobali sobie artyści oraz inteligencja. Mieszkali
tu poeci Kazys Binkis (1893–1942) i Vincas
Mykolaitis-Putinas (1893–1967), pisarze
Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954)
i Balys Sruoga (1896–1947), podróżnik i
publicysta Matas Šalčius (1890–1940),
solista operowy Kipras Petrauskas (1885–
1968) i in. Z tamtego okresu zachowały
się niektóre budynki oraz bohemiczna atmosfera.
W samym centrum dzielnicy Žaliakalnis mieści się nieduży, przytulny hotel

„Babilonas“. Ostatnio został odnowiony
dzięki wykorzystaniu środków z funduszy
strukturalnych UE. Urządzono w nim nowoczesny kompleks ekoturystyczny.
Hotel znajduje się w bardzo dogodnym
dla turystów miejscu. W ciągu 10 minut
można pieszo dojść do centrum miasta
oraz na starówkę. Zaledwie kilku minut
potrzeba na dotarcie do jednej z najstarszych w Europie kolejek linowych – urządzonej na stromych zboczach wzgórz
dzielnic Žaliakalnis i Aleksotas krótkiej
kolejki służącej do przewozu pasażerów. W
pobliżu znajduje się potężny, nowoczesny
kościół Zmartwychwstania Pańskiego –
symbol wolności, męki i odrodzenia narodu litewskiego. Jest to najwyższy budynek
w mieście. Tuż obok mieści się serce miasta – Aleja Wolności, ukształtowana w XIX
w. jako deptak, łączący starą i nową część
miasta. Jest to ulubione miejsce spacerów
kownian, obfitujące w sklepy, restauracje i
kawiarnie.
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Na zdjęciu u góry – budynek z tarasami centrum aktywnej ekoturystyki – hotelu „Babilonas“

Miłośnicy aktywnego wypoczynku w hotelu „Babilonas“ mogą wypożyczyć rower i udać się na wycieczkę po Kownie
lub okolicach
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Hotel „IBIS Kaunas Centre“

Hotel
„IBIS Kaunas Centre“

Sala służąca do organizowania konferencji, spotkań i imprez

Hotel „Babilonas“ to dobre miejsce dla
turystów lubiących aktywny wypoczynek
i ekologiczne otoczenie. Do dyspozycji gości są 24 nowocześnie urządzone pokoje,
spełniające kryteria ekoturystyczne, 2 są
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Hotel zachęca do uprawiania turystyki
rowerowej. Za środki unijne nabył 50 nowych, wysokiej jakości rowerów i chętnie
je wypożycza na przejażdżki po Kownie i
dłuższe wyprawy. Dla osób lubiących podróżować z przewodnikiem, hotel „Babilonas“ organizuje poznawczą wycieczkę rowerową po kowieńskiej starówce, słynnym

szlakiem „Zamki Nadniemeńskie“, szlakiem prowadzącym przez las Žvėrinčius w
Birsztanach lub wzdłuż wybrzeża Bałtyku.
W ramach pomocy osobom podróżującym własnymi rowerami pracownicy
hotelu „Babilonas“ dowiozą sprzęt w odpowiednie miejsce, w razie zaś usterki jednośladu chętnie go naprawią.
Po podróży można wypocząć i zrelaksować się w saunie hotelowej. Na miłośników dobrego wina czeka sklepik winny.
Hotel „Babilonas“ oferuje salę konferencyjną i restaurację na zorganizowanie
imprezy czy uroczystości rodzinnej.

Hotel „IBIS Kaunas Centre“
al. Vytauto 28, Kowno
Tel. +370 37 26 56 00
E-mail h8622@accor.com
www.ibishotel.com
I–VII godz. 00.00–24.00

Centrum Informacji Turystycznej i
Biuro Konferencyjne w Kownie
al. Laisvės 36, Kowno
Tel.+370 37 32 34 36
E-mail info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~1,5 km

Dworzec autobusowy w Kownie
al. Vytauto 24, Kowno
 ~50 m

W przytulnych pokojach hotelowych można doskonale wypocząć po aktywnym dniu

Inne obiekty warte zwiedzenia w Kownie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dąbrowa, ul. Sporto
Kolejki linowe, ul. Aušros 6
Kościół Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Žemaičių 31A
Litewskie Muzeum Lotnictwa, ul. Veiverių 132
Litewskie Muzeum Sportu, ul. Muziejaus 7, 9
Muzeum Przyrodnicze Tadasa Ivanauskasa, Laisvės al.106
Ogród Botaniczny, ul. Ž. E. Žilibero 6
Ogródek Muzeum Wojskowego, pl. Vienybės
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Na zdjęciu u góry – pierwszy w regionie bałtyckim hotel klasy ekonomicznej „Ibis“
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Hotel „IBIS Kaunas Centre“
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Projekt
Rozwój turystycznych usług noclegowych w Kownie
Udzielone finansowanie
1,51 mln €

Hotel odpowiadający międzynarodowym standardom
jakościowym poprawia wizerunek Kowna

T

ymczasowa stolica Litwy Kowno jest
miastem, które z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów. Znajduje się tu
wiele miejsc wartych uwagi: piękne stare
miasto z krętymi, brukowanymi uliczkami,
pamiętającymi najważniejsze wydarzenia
w historii kraju, wiele budynków utrzymanych w stylu gotyckim, renesansowym i
barokowym, najstarszy murowany zamek
na Litwie, biały ratusz, parki i aleje, Wzgórze Napoleona, stara dąbrowa i in. Do tego
należy dodać muzea, galerie oraz bogatą
ofertę rozrywkową.
Do Kowna przybywa wiele zorganizowanych grup turystycznych, dlatego
w celu zaspokojenia ich potrzeb dzięki
środkom z funduszy strukturalnych UE w
samym sercu miasta został założony dwugwiazdkowy hotel „IBIS Kaunas Centre“.

Jest to pierwszy hotel klasy ekonomicznej
„IBIS“ w państwach bałtyckich.
Hotel ulokował się w przebudowanym
pięciokondygnacyjnym budynku, niegdyś
o przeznaczeniu produkcyjnym. W dawnej
szwalni, po której pozostał jedynie szkielet,
urządzono 125 pokoi. 6 z nich dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ze względu na dogodne położenie – w
samym centrum miasta, w pobliżu wielu
najczęściej odwiedzanych miejsc w Kownie, restauracji i klubów – hotel szybko
zyskał uznanie turystów. Częstymi gośćmi
są tu sportowcy i przedsiębiorcy. Hotel zapewnia nie tylko komfortowy nocleg, ale
też możliwość zorganizowania spotkania
czy konferencji w dwóch przeznaczonych
do tego salach „Lionas“ i „Tulūza“. Został w nich zainstalowany niezbędny do

W restauracji o nowoczesnym wystroju oczekiwani są mieszkańcy i goście Kowna

Dla wygody gości urządzono wygodne i nowoczesne pokoje z klimatyzacją

W restauracji hotelowej „The Oopen Pasta & Grill“
urządzono otwartą kuchnię, co umożliwia podziwianie
mistrzostwa kucharzy

przeprowadzania spotkań biznesowych
oraz konferencji sprzęt: tablice do pisania,
ekrany, projektory i in.
W hotelu czynna jest nowoczesna restauracja „The Oopen Pasta &Grill“, w
której można spróbować wykwintnych
potraw z makaronu, mięsa, ryb oraz dań z
grilla. W głównej sali restauracyjnej znajduje się otwarta kuchnia, która pozwala
gościom oczekującym na obiad lub kolację poznawać sekrety mistrzowskiej pracy
kucharzy.

Inne obiekty warte zwiedzenia w Kownie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aleja Wolności
Dom Perkuna, ul. Aleksoto 6
Galeria Obrazów, ul. K. Donelaičio 16
Galeria Sztuki Mykolasa Žilinskasa, pl. Nepriklausomybės 1 2
Hala „Žalgiris“, Karaliaus Mindaugo 50
Ogród Muzeum Wojskowego, ul. K. Donelaičio 64
Państwowy Teatr Muzyczny w Kownie, Laisvės al. 91
Ratusz, pl. Rotušės 15
Starówka w Kownie, ul. Vilniaus

Sale przeznaczone do organizowania konferencji i spotkań biznesowych są wyposażone w nowoczesny sprzęt
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„Kaunas City Camping“

Kemping
„Kaunas City Camping“
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Projekt
Uporządkowanie publicznej infrastruktury turystycznej na kampingu w Kownie
przy ul. Jonavos
Przyznane fundusze
0,23 mln. €

Na turystów w kempingu czeka pełnowartościowy wypoczynek

W

„Kaunas City Camping“
Ul. Jonavos 51A, Kaunas
Tel. +370 618 09 407
El. p. camp@kaunascamping.eu
www.kaunascamping.eu
Styczeń–grudzień
I–VII 00.00–24.00

0m

Centrum informacyjne turystyki
oraz biuro konferencyjne w
Kownie
Al. Laisvės 36, Kaunas
Tel. +370 37 32 34 36
El. p. info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt

100

Zdjęcie, u góry – „Kaunas City Camping“ znajdujący się w szczególnie wygodnym miejscu

Kownie, przy ulicy ciągnącej się
nieopodal rzeki Neris, znajduje się
obozowisko „Kaunas City Camping“, które przyciąga wczasowiczów przepięknym
widokiem na jedną z największych rzek
litewskich. Wielkim atutem tego miejsca
wypoczynowego jest fakt, iż znajduje się
ono bardzo blisko centrum miasta, – w
odeległości jedynie 10 minut na piechotę. Do centrum miasta można dostać się
nie tylko samochodem lecz i rowerem,
ponieważ od kempingu ciągnie się szlak
rowerowy.
W byłym placu przeznaczonym do
przetrzymywania opon, niedawno został
urządzony a niedługo według standartów
europejskich odnowiony bardzo wygodny
kemping: mieści on 25 domków kempingowych, trzy domki stacjonarne, na całym
placu, przeznaczonym pod namioty, jest
trawnik. Ci, którzy preferują szczególnie
wygodny wypoczynek mogą wynająć
pięcioosobowy domek typu angielskiego, z tarasem, kuchnią, prysznicem oraz
WC. W kempingu jest basen, plac do gry
w koszykówkę oraz ku radości rodziców –
plac zabaw dla dzieci. Miłośnicy zwierząt
domowych też są oczekiwani. Samochody
można zostawić na parkingu strzeżonym
pezez całą dobę. Wczasowicze mogą wynająć kadź a na tych, którym zdrowie nie
jest obojętne czeka łaźnia. W obozowisku
„Kaunas City Camping“ wszyscy czują się
jak w domu. Pełnowartościowy odpoczynek gwarantuje wygodny byt – w kempingu jest nowoczesna kuchnia z niezbędnymi urządzeniami (kuchenka mikrofalowa,
czajniki, płyty kuchenne, naczynia oraz
sztućce), pralnia, prysznice, WC. Ci, którzy

nie lubią zbytnio oddalić się od cywilizacji
mogą korzystać z internetu.
Najczęściej przez turystów odwiedzane
miejsca Kowna są na wyciągnięcie ręki: w
ciągu 5–15 minut samochodem można
dojechać do parków Santaka oraz Kleboniškis, zamku kowieńskiego, starówki
Kowna, IX forta w Kownie oraz Muzeum
Diabłów.
Jednym z najważniejszych urządzeń
kempingu jest ścianka akustyczna, która
blokuje odgłosy nadchodzące z ruchliwej
ulicy Jonavos. Dzięki tej ściance wczasowicze nie mają poczucia iż wypoczywają w
tętnocym życiem mieście.
Po użyciu funduszy z fondów UE w kempingu otwarto Biuro Infrormacji Turystycznej oraz zakwaterowania, które czynne
jest 24 godziny na dobę i udziela informacji dotyczącej zakwaterowania. Także jest
zamontowany system oświetlenia, odnowione systemy oświetleniowe, wodociąg i
kanalizacija, zamontowane kamery.

W kempingu jest wszelki potrzebny sprzęt kuchenny
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Kemping Lampėdžiai

Kemping
Lampėdžiai
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Projekt
Urządzenie kempingu z plażą przy kamieniołomie Lampėdžiai w Kownie
Udzielone finansowanie
0,61 mln €

Kemping oferuje turystom przytulne otoczenie

L

Kemping Lampėdžiai
ul. Raudondvario 161A, Kowno
Tel. +370 602 33 444
E-mail kaunas@campinn.lt
www.kemping.lt/campinnkaunas
Maj–wrzesień
I–VII godz. 00.00–24.00

Dworzec autobusowy w Kownie
al. Vytauto 24, Kowno
 ~8 km
Centrum Informacji Turystycznej i
Biuro Konferencyjne w Kownie
al. Laisvės 36, Kowno
Tel.+370 37 32 34 36
E-mail info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~7 km

ampėdžiai – to zielona dzielnica Kowna,
położona na prawym brzegu Niemna,
lubiana przez wczasowiczów ze względu
na park i jezioro Lampėdis. Podania głoszą,
że niegdyś w tym miejscu było torfowisko,
w którym grzęzły i ginęły zwierzęta oraz
ludzie. Dzisiaj trudno w to uwierzyć – w
jeziorze kownianie lubią pływać, na brzegu opalać się, biwakować oraz grać w gry
plażowe.
Kowno i okolice odwiedza wielu turystów z Litwy i zagranicy, którzy chętnie
nocują nie w hotelach, a w otoczeniu przyrody. Podejmując decyzję urządzenia za
środki unijne w Lampėdžiai drugiego kempingu na terenie Kowna (pierwszy znajduje się nad Wilią, w pobliżu ulicy Jonavos)
spodziewano się, że placówka znajdująca
się w pięknym zakątku przyrody, w pobliżu

Na uporządkowanej plaży jeziora Lampėdis są oczekiwani również mali wczasowicze

jeziora, szybko zostanie doceniona przez
podróżujących. Przypuszczenia się potwierdziły. Tuż po rozpoczęciu działalności
kemping doczekał się gości z Francji, Austrii, Polski, USA i innych krajów.
Nowy kemping zajmuje powierzchnię
3,5 ha, można tu rozbić namiot lub postawić kamper. Obecnie jest 12 miejsc na kampery, wkrótce ta liczba wzrośnie do 50.
Kemping oferuje wszystkie udogodnienia potrzebne do dobrego wypoczynku:
prysznice, przebieralnie, punkt medyczny.
Za środki unijne urządzono saunę, wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego oraz
kawiarnię. Turyści mogą się tu czuć bezpiecznie, gdyż teren jest ogrodzony i stale
strzeżony.
Na kempingu turyści nie tylko nocują, ale
też aktywnie wypoczywają – do dyspozycji
jest boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę, kort tenisowy, place zabaw dla dzieci,
w pobliżu przebiegają szlaki dla pieszych i
rowerzystów. Za środki unijne uporządkowano plażę nad jeziorem Lampėdis, z której
korzystają nie tylko osoby przebywające na
kempingu, ale też inni wczasowicze.
Kemping i plaża są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Specjalnie
dla nich urządzono ścieżkę, prowadzącą z
tarasu w kierunku plaży.

Inne obiekty warte zwiedzenia w Kownie:
•
•
•
•
0m
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Na zdjęciu u góry – kemping na brzegu jeziora Lampėdis czeka na turystów z całego świata

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Žemaičių 31A
Muzeum Kamieni Szlachetnych (Gemmologii), ul. Zamenhofo / ul. Kurpių 13
Muzeum Miasta Kowna, ul. M. Valančiaus 6
Muzeum Twórczości i Zbiorów Antanasa Žmuidzinavičiusa (Muzeum Diabłów),
ul. Putvinskio 64
• Ogród zoologiczny w Kownie, ul. Radvilėnų 21
• Zamek, ul. Pilies 17
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Muzeum IX forta w Kownie

Muzeum IX forta
w Kownie
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Projekt
Rozwój różnorodnych usług turystycznych w muzeum IX forta w Kownie
Przyznane fundusze
0,71 mln. €

Korytarz podziemny, łączący różne części forta

IX

Muzeum IX forta w Kownie
Ul. Žemaičių pl. 73, Kaunas
Tel. +370 37 37 77 48
El. p. info@9fortomuziejus.lt
www.9fortomuziejus.lt

0m
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Zdjęcie, u góry – odnowiona część forta

Kwiecień–październik
I, III–VII 10.00–18.00
Listopad–marzec
III–VII 10.00–16.00

fort w Kownie znajduje się na wyżynie Linkuva. Budynek obronny,
który wybudowało Imperium Rosyjskie,
przygotowujące się do Pierwszej Wojny
Światowej, przypomina pięciokątną figurę
geometryczną. Ten i jeszcze innych osiem
fortów, których budowę ukończono w
1913 r. spowodowały, iż Kowno stało się
wielką twierdzą potężnego imperium.
W czasie Pierwszej Wojny Światowej
IX fort nie był mocno zniszczony i zachował swe fortyfikacje. Później ten system
obronny był użyty dla różnych celów: w
okresie międzywojennym tu była filia więzienia miejskiego – koszary z czasów wojny
były zamienione na cele więzienne.
Gdy w latach 1940–1941 na Litwę
wstąpili okupanci sowieccy, w fort stał się
więzieniem Rosji Sowieckiej oraz Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych
Związku Sowietskiego (NKWD). W celach
więziennych zamykano nowej władzy nielojalnych więźniów politycznych.
W czasach Drugiej Wojny Światowej IX
fort stał się świadkiem bezsensownego
ludobójstwa. Fort stał się miejscem masowej zagłady – tu zginęło ponad 50 tys. Żydów z Litwy oraz z innych krajów Europy.
Gdy skończyły się czasy strasznych egzekucji IX fort stał się przechowalnią towarów. W magazynach była przechowywana
produkcja rolna, dlatego znowu fort był
przekształcony: rozebrano niektóre fortyfikacje obronne, postawiono przybudówki,
a cele więzienne przerobiono na pomieszczenia do przechowywania warzyw.
W końcu w 1958 roku IX fort stał się
częścią życia kulturalnego kraju. Otworzono tu Muzeum IX Forta w Kownie, o

znaczeniu państwowym. Pierwszą ekspozycję odwiedzający mogli obejżeć w 1959
r. W forcie można było obejżeć eksponaty
związane z przestępstwami okupantów
niemieckich na Litwie.
W 1984 r. podjęto decyzję uczczenia ludzi, którzy stali się ofiarami faszystowskimi. Rzeźbiarz Alfonsas Ambraziūnas zbudował pomnik, który składał się z trzech
części i miał ponad 30 metrów wysokości.
W tym samym roku otwarto też nowe
muzeum. A w starym zaczęły się prace restauracyjne, były zamieniane ekspozycje.
Tylko w 1991 r. po odzyskaniu niepodległości w końcu była możliwość uwiecznienia pamięci Żydów, zamordowanych
przez okupantów niemieckich. Na cześć
30 tys. ofiar ludobójstwa otwarto stelę.
Bez względu na wszystkie dotychczasowe rekonstrukcje forta, które utrudniały
warunki do pokazania ekspozycji, w tym
momencie turyści mogą obejrzeć prawie
65 tyś. eksponatów.
Ekspozycje muzeum mają na celu zapoznać odwiedzających z bolesnymi skutkami okupacji sowieckiej oraz niemieckiej na
Litwie. W muzeum można obejżeć ważne
dokumenty i umowy, które miały wpływ
na historię państwa. Między innymi w
muzeum jest przechowywany słynny pakt

Metalowe łóżka w celach więziennych IX forta
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Czerwony dwór (Raudondvaris)
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Czerwony dwór
(Raudondvaris)
Wielki monument rzeźbiarzy Alfonsas Ambraziunas jest symbolem zagłady, bólu oraz wiecznej pamięci

Ribentroppa – Mołotowa, który przesądził losy Litwy na przyszłe 50 lat. IX fort
można obejżeć w kilku trasach – obejżeć
nowe muzeum, IX fort (stare muzeum)
oraz podziemia IX forta. W 1996 r. otwarte
tunele fortyfikacji stały się jedną z popularniejszych miejsc, zwiedzanych przez turystów. Kowieński IX fort również aktywnie organizuje imprezy kulturalne. Właśnie
tu często są organizowane wystawy na
pamięć ważnych wydażeń historycznych,
rocznic czy wybitnych osobowości. W celu
edukacji uczniów, w muzeum odbywa się
niemało programów edukacyjnych dla
uczniów z różnych klas szkolnych. Zajęcia
są organizowane w formie zabawy, dzięki

czemu młodzież ma możliwość pogłębić
swą wiedzę z dziedziny historii oraz kształcić zdolości orientacyjne. W muzeum są
organizowane również spotkania z byłymi
więźniami politycznymi oraz zesłańcami –
takie spotkania są bezcenne, ponieważ
więźniowie opowiadają o swych smutnych
przeżyciach oraz ujawniają niewiarygodne
detale historyczne.
Za fundusze z fondów strukturalnych
UE był rozszerzony zakres usług: po wyremontowaniu nieużywanych pomieszczeń
została otwarta interaktywna ekspozycja.
Tu za pomocą urządzeń audiowizualnych
pokazywane są nowe eksponaty, realizowane projekty edukacyjne.

Czerwony dwór (Raudondvaris)
Ul. Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.
Tel. +370 37 548254
Mob. tel. +370 656 50755
www.raudondvariodvaras.lt

Centrum informacyjne turystyki oraz
biuro konferencyjne w Kownie
Ul. Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.
E-mail info@turizmo-info.lt
www.turizmo-info.lt

I–V 8.30–17.00
VI 10.00–14.00

0m

Wiadomości z hstorii młodzież pogłębia w różnych zajęciach

200

Zdjęcie u góry – romantyczne okolice Czerwonego Dworu z lotu ptaka
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Projekty
Zespołowe przystosowanie zamku Czerwonego dworu do potrzeb turystycznych
Urządzenie centrum informacji turystycznej rej. kowieńskiego w Czerwonym
dworze
Przyznane fundusze
1,44 mln. €

P

o przejechaniu z Kowna w stonę
Jurborka (Jurbarkas) mniej więcej 9
km., otwiera się niesamowity widok na
Czerwony Dwór. Ta część rejonu kowieńskiego może poszczycić się szczególnie
romantycznymi krajobrazami. Tu, po
prawej stronie rzeki Nevezis, na górnym
tarasie, nieopodal zbiegu rzek Niemen i
Nevėžis, ujawnia się Czerwony Dwór.
Najpiękniejsza część tego pomnika architektury to zbudowany w drugiej połowie XVII w. pałac – zamek wraz z wieżą. Ta część wraz z dwoma budynkami,
wybudowanymi w XIX wieku: dwoma
oficynami, oranżerią, stajnią oraz lodownią, są postawione na 3,8 ha terytorium
i tworzą wspaniały zespół architektury
Czerwonego Dworu.
W 1752 r. Pałac ten wybudować postanowił ówczesny podkomornik Kowna Wojciech Dziewałtowski (Vaitiekus
Dzevaltauskis). W drugiej połowie XVI w.

Pokój dworski

Pokój dworski

Zwiedzający mają możliwość bliżej zapoznać się z detalami wnętrz

zaczął on prace budowy zamku. Później
dwór należał do wielu głośnych magnatów litewskich: Jana Eustachiusza Kostakowskiego, Janusza Radziwiłły, Bogusława Radziwiłły, Jana Karola Worłowskiego,
Antoniego Józefa Henryka Kazimierza
Zabiełły, Michała, Benedykta Emanuela i
Benedykta Henryka Tyszkiewiczów.
Rozglądając się po terytorium Czerwonego Dworu i podziwiając jego architekturę, trudno nie zauważyć wkładu hrabiów Tyszkiewiczów – ostatnich
właścicieli dworu. W trakcie powstania
chłopskiego w latach 1830-1831 wszystkie drewniane budynki były zniszczone
przez ogień. Wówczas Benedykt Emanuel Tyszkiewicz zamienił spaloną część
dworu na murowaną. Źródła historyczne podają, iż na zaproszenie hrabiów
Tyszkiewiczów pracowali tu nie tylko
wówczas głośni litewcy architekci, lecz

również pruscy i włoscy: Jonas Margevicius, Jokubas Voleris, Laukas Cezaris
Anikinis.
Gdy dwór stał się własnością Tyszkiewiczów, zaczęła się również rekonstrukcja
parku dworskiego. Jedna część parku po
stronie północnej zlewa się z lasem, w którym rosną czerwone klony, topole, sosny
wejmutki, szerokolistne lipy amerykańskie, edelweissy i inne rośliny. Tak pięknie
wypielęgnowany dwór stał się miejscem
zgromadzeń magnatów litewskich oraz
polskich.
Przedstawiciele rodziny Tyszkiewiczów
zajmowali się nie tylko porządkowaniem
okolic dworu. Pałac oni zamienili w miejsce przechowywania zabytków kulturalnych. Wykształceni, o arystokratycznych
manierach, lubiący podróżować hrabiowie
w pałacu mieli duży zbiór obrazów, dzieł
sztuki, rzadkich książek, trofei myśliwskich,
kolekcje egzotycznych roślin oraz zwierząt,
przywiezionych z cudzych krajów.
Od 1993 r. pałac był używany i do celów
kulturalnych. Tu całe dziesięciolecie było
studium malarskie malarza Konstatinasa
Žardalevičiusa. W pałacu też były ekspozycje o życiu i twórczości kompozytora Juozasa Naujalisa oraz przedstawiona historia
osady i rodziny hrabiów Tyszkiewiczów.
W 2001 r. w muzeum było otwarte
muzeum memorialne im. J.Naujalisa. W
2013 r. zostało otwarte muzeum rejonu
Kowieńskiego po złączeniu trzech muzeów
z rejonu kowieńskiego: Muzeum Memorialnego im. Juozasa Naujalisa z filią we
wsi Biliunai, Muzeum Kultury Etnicznej im.
Antanasa i Jonasa Juszków znajdujący się
w Wilkija oraz Muzeum Krajoznawstwa

w miejscowości Babtai. Nowe muzeum
ma ścisłą więź z przeszłością i teraźniejszością. W nim są zbierane, badane i pokazywane zbiory kulturalne, odzwierciedlające historię regionu kowieńskiego. W
pałacu-zamku Czerwonego Dworu można
zapoznać się z życiem patriarcha muzyki
litewskiej Juozasa Naujalisa (1869-1934), z
jego twórczością, działalnością społeczną,
także obejżeć fotogrfie z podróży hrabiego Benedykta Henryka Tyszkiewicza oraz
różne znaleziska archeologiczne i wystawy
sztuki współczesnej.
Po rekonstrukcji pałacu i innych części
dworu za fundusze z fondów stukturalnych UE, Czerwony Dwór stał się zespołem
usług oraz kultury. W jednym z budynków
dworu – lodowni, w 2012 r. zaczęło swą
działalność centrum turystaczne i informacyjne rejonu Kowieńskiego.
W centrum nieodpłatnie jest udzielana
informacja o miejscach do zwiedzania w

Pałac z okresu renesansu – drugiej połowy XVII w.
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Nabrzeże rzeki Świętej w Wiłkomierzu (Ukmergė) oraz kemping w miejscowości Šventupė

Bogate wnętrza Dworu Czerwonego

Ścieżka pieszo-rowerowa
Wodny szlak
Nabrzeże rzeki Świętej,
ul. Basanavičiaus, Wiłkomierz

Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Wiłkomierzu
pl. Kęstučio 2-2, Wiłkomierz
Tel. +370 340 63 551
E-mail turizmas@ukmergeinfo.lt
www.ukmergeinfo.lt
 ~500 m (od Šventupė ~12 km)

Kemping
ul. Melioratorių, Šventupė,
rejon wiłkomierski
Dworzec autobusowy w Wiłkomierzu
ul. Vytauto 111, Wiłkomierz
 ~2 km (od Šventupė ~10 km)

s

vėžy

otwarta mobilna sala, przeznaczona na
koncerty i spektakle, mieszcząca około
500 widzów. W sali tej twórcy – rezydeńci
będą mieli możliwość wykazania się twórczością i zademonstrowania swych prac
widzom. Tu ze swym programem wystąpi
też Kowieńska Państwowa Filharmonia,
Kowieński Teatr Narodowy, Kowieński Państwowy Teatr Lalek, Kowieński Państwowy
Teatr Muzyczny, Kowieńska filia Związku
Fotografów Litewskich oraz inne ośrodki
kulturalne.
W dworze odbywają się ceremonie ślubne mieszkańców rejonu kowieńskiego, coroczne festiwale, koncerty, wystawy. Coraz
więcej imprez kulturalnych oraz świąt organizujący Czerwony Dwór już może pochwalić się, iż pod jego dachem odbywają
się takie imprezy jak „Noce srebrnego żurawia“ („Sidabrinės gerves naktis“) lub „Jesień
Sambar“ („Rudens sambariai“) i inne.

e
Pan

rejonie kowieńskim, oraz odbywających
się imprezach. Także są różne pubikacje,
organizowane wycieczki oraz programy
edukacyjne, jak również konsultacje na
temat rozpoczęcia biznesu. W samym
pałacu są sale konferencyjne oraz bankietowe.
W oranżerii udało się odtworzyć część
byłej elewacji, drzwi oraz okna. Tu jest
luksusowa restauracja – jej sale są wyśmienicie przystosowane dla bankietów,
furszetów, konferencji. Przy oranżerii został odnowiony XIX-wieczny bogaty w
różne gatunki róż ogród różany z obwodami z lawendy (za czasów Tyszkiewicza
były dwa różane ogrody). Piękno oraz
zapach tych dwóch rodzajów kwiatów
wspaniałe dopełniają dzisiejszą romantyczną atmosferę dworską.
W planach – inkubator sztuki, który
powinien mieścić się w stajni. Tu ma być

Nabrzeże rzeki Świętej
w Wiłkomierzu
(Ukmergė) oraz
kemping w
miejscowości Šventupė

0 km

Po nabyciu dworu Tyszkiewiczowie odnowili park przydworski

2

Na zdjęciu u góry – rzeka Święta – popularny turystyczny szlak wodny
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Góra zamkowa w
Wiłkomierzu (Ukmerge)

Projekt
Dostosowanie szlaku prowadzącego
rzeką Świętą w rejonie wiłkomierskim do
potrzeb turystycznych
Udzielone finansowanie
0,69 mln €
Zmienione nie do poznania nabrzeże rzeki Świętej

W

Wiłkomierzu warto zostać na dłużej.
Stare miasto liczy aż 25 obiektów
dziedzictwa kulturowego. W centrum mieści się Muzeum Krajoznawcze, w którym
zgromadzono eksponaty archeologiczne,
etnograficzne, numizmatyczne, wytwory
sztuki ludowej, ilustrujące kulturę i przeszłość
Wiłkomierza. W pobliżu muzeum znajduje
się dawna remiza strażacka, z której wieży
roztacza się piękny widok na miasto.
Rzeka Święta jest szczególnie lubiana
przez miłośników turystyki wodnej. Pływać
po niej mogą nawet osoby niedoświadczone, brak wrażeń ekstremalnych wynagrodzą
piękne nabrzeża z widokiem na szereg interesujących obiektów. Można zorganizować
zarówno wyprawę kilkugodzinną, jak i znacznie poważniejszą, np. pięciodniową. Długość
Świętej wynosi 246 km, jest to najdłuższa
rzeka płynąca w całości na terenie Litwy.
W przypadku udania się w dłuższą podróż
konieczne jest zadbanie o nocleg. Jeśli wyprawa ma swój początek w mieście Kowarsk

W pobliżu ścieżki dla pieszych i rowerzystów znajduje
się grodzisko w Wiłkomierzu, z którego szczytu można podziwiać wspaniały widok opływającej je rzeczki
Vilkmergėlė

(Kavarskas) lub okolicach, doskonałym miejscem na nocleg lub dłuższy postój będzie
nowy kemping we wsi Šventupė, urządzony
za środki unijne. Do kempingu można dotrzeć również samochodem lub kamperem –
czeka tu na nie 20 miejsc postojowych.
Kemping oferuje wszystkie niezbędne
wygody: prysznice, umywalki, toalety, pralnię i kuchenkę. Przyjemne wrażenie sprawia
wygodny parking, zadbany, ogrodzony i monitorowany teren. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą grać w piłkę ręczną, z myślą
o dzieciach urządzono plac zabaw.
Jeśli wyprawa rzeką potrwa dłużej i będzie
prowadzić przez Wiłkomierz, warto zrobić
postój na uporządkowanym za środki unijne
odcinku między ulicami Vilniaus i Basanavičiaus. Urządzono tu przystań kajakową z
pomostami pontonowymi. Nabrzeże rzeki
Świętej jest ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Wiłkomierza i gości
miasta. Stało się ono bardziej atrakcyjne po
uporządkowaniu z wykorzystaniem środków
z funduszy unijnych. Pojawiła się oświetlona ścieżka dla pieszych i rowerzystów o
szerokości 2,5 m, wybudowano plac zabaw
dla dzieci, zainstalowano punkt dostępu do
wody pitnej, stojaki rowerowe oraz ławki.
Nie sposób nie zauważyć znajdującego się w
pobliżu wzgórza. Jest to grodzisko, otoczone
przez rzeczkę Vilkmergėlė. Jak głosi legenda, został tu pochowany słynny wojownik
szwedzki. Każdy żołnierz wojska szwedzkiego
wysypał na mogiłę czapkę piasku – w taki
sposób ukształtowało się wzniesienie.

Góra zamkowa w Wiłkomierzu
Dostęp z ul. Vilniaus
Stacja autobusowa w Wiłkomierzu
Ul. Vytauto 111, Ukmergė

Centrum informacyjne turystyki oraz
biuro konferencyjne w Wiłkomierzu
Al. Kęstučio 2-2, Ukmergė
Tel. +370 340 63 551
E-mail turizmas@ukmergeinfo.lt
www.ukmergeinfo.lt

Inne obiekty warte zwiedzenia w Wiłkomierzu:
•
•
•
•

Grodzisko, dojście od ulicy Vilniaus
Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Bažnyčios 8
Muzeum Krajoznawcze, pl. Kęstučio 5
Wieża dawnej remizy strażackiej – taras widokowy, ul. Pilies 7

0m

45

Zdjęcie u góry – w samym centrum Wiłkomierza zjajdująca się góra zamkowa
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Projekt
Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej w Wiłkomierzu
Przyznane fundusze
1,34 mln. €

Do Pierwszej Wojny Światowej oficjalna nazwa miasta
brzmiała Vilkmergė, dziś nazywa się Ukmergė

W

iłkomierz (Ukmerge) – jeszcze
jedno piękne miasto w regionie
Auksztoty, swój żywot liczący od 1333 r.
Mianowicie w tym roku nazwa miasta była
po raz pierwszy wspomniana w kronikach
Hermana Wartberga. Właściwości miejscowości miały wpływ na dalszy rozwój
geograficzny miasta. Wiłkomierz jest położony wśród czterech elementów przyrody: kopca, góry zamkowej, rzeki Świętej
(Šventoji) oraz rzeczki Wiłkomierz (nazywanego też Ukmergėlė).
Niestety walki, pożary i inne nieszczęścia tak bardzo zniszczyły to miasto, że prastare jego fragmenty do dnia dzisiejszego
nie ocalały. Budynki starówki Wiłkomierza
są z z XIX w. i początku XX w., chociaż plan
miasta sięga XV w. Wówczas ze względu

na rozwój handlu osada była przeniesiona
na prawy brzeg rzeki Wiłkomierz. Bardzo
szybko tu powstał nowy plac handlowy,
który jest zwany pierwowzorem dzisiejszego placu Kejstuta (Kęstutis).
Góra zamkowa w Wiłkomierzu znajduje
się w centrum miasta, u zbiegu rzek Świętej i Wiłkomierza. Archeologiczne badania
podnóża góry zamkowej pozwalają wnioskować, iż liczy on około 600–700 lat. Na
nim stał słynny zamek Wiłkomierza, wokół którego z biegiem wieków rozwijało się
miasto, które z powodu bitew z Krzyżakami oraz napadami cudzoziemców w XVIII
w. było zupełnie zniszczone.
Przed Pierwszą Wojną Światową był
wyrównany plac góry zamkowej i stał się
lubianym miejscem dla organizowania

Na górę zamkową, z której otwiera się widok na całe miasto, można wspiąć się po drewnianych schodach

Maleńka leż ważna rzeczka Wiłkomierz

różnych imprez. Góra zamkowa była obsadzona drzewami, lecz ścieżki pozwalały
rozglądać się po terytorium. W czasie obu
wojen światowych wiłkomierska góra zamkowa stała się miejscem okopów, które po zakończeniu krwawych bitew były
zrównane z ziemią.
Na w centrum miasta znajdującą się
górę zamkową nietrudno wspiąć się po
schodach drewnianych. Z góry otwiera
się panorama miasta. W dniu dzisiejszym
wiłkomierska góra zamkowa stała się
miejscem spotkań mieszkańców miasta:
właśnie tu odbywają się miejskie święta,
koncerty przeznaczone dla młodzieży,
wieczory poezji. Z funduszy fondów strukturalnych UE uporządkowano ziemię do
okoła góry zamkowej: postawiono estradę, most przez rzekę Wiłkomierz. Na terytorium góry zamkowej znajdujące się
ruiny byłego zamku były wykożystane do
organizowania imprez miejskich.
Oczy przechodniów pociąga rzeźba postawiona na moście przez rzeczkę Wiłkomierz.
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Projekt
Przystosowanie dworu Užugiris (A. Smetony) do potrzeb turystycznych
Przyznane fundusze
1,76 mln. €

Prezydent miał w planach dwór przekształcić na wzorowe gospodarstwo

N

Dwór Antanasa Smetony w Użugirach
(Uzugiriai)
Ukmergės r., południowy brzeg jeziora Lenas
Tel. +370 670 27306

I–V 9.00–17.00
Przy organizowaniu wycieczek czas pracy
do uzgodnienia
Muzeum krajoznawcze w Wiłkomierzu
Al. Kęstučio 5, Ukmergė
Tel. +370 34 06 39 57
www.ukmergesmuziejus.lt

0 km

ieopodal Wiłkomierza, lekko skręcając na lewo, na południowo
wschodnim brzegu jeziora Lenas znajduje się wieś Użulenis (Užulėnis). W 1934
r. podczas obchodów 60-ątej rocznicy
pierwszego prezydenta Antanasa Smetony, postanowiono na jego cześć wybudować dwór. Zagroda na brzegu jeziora
Lenas postawiona nieprzypadkowo – w
tym miejscu kiedyś był dom rodzinny
A. Smetony. Zagrodę zaprojektował
inżynier-architekt Feliksas Vizbaras a
po roku, w 1937 r. skończono jej budowę. Zagroda składa się z 17 budynków,
a sam dwór zajmował powierzchnię
18 ha. Sam prezydent kiedyś nazwał
go „Podwórkiem Użugirskim“. Celem

2,4

Zdjęcie u góry – dwór wybudowany na cześć pierwszego prezydenta Litwy Antanasa Smetony

Była stajnia zmieniła się nie do poznania

wybitnego działacza społecznego było
stworzenie w tym miejscu wzorowego
gospodarstwa. O sprawy dworu troszczyły się bliskie prezydentowi kobiety:
prace organizowania gospodarstwa w
swe ręce przejęła siostra prezydenta Julia, a porządku na samym dworze doglądała żona prezydenta Sofia.
Tymczasem sam A. Smetona planował że kiedyś, po jego śmierci, w ramach
testamentu dwór stanie się własnością
państwa a jego wzorcowe gospodarstwo
stanie się szkołą gospodarstwa domowego. Jednak jego plany nie były zrealizowane –A.Smetona dworem miał możliwość
cieszyć się tylko kilka lat, ponieważ w 1940
r. był on znacjonalizowany.
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Dwór w Bystrampolu
(Bistrampolis)
Na dworze prezydent przebywał w wolne letnie dni

Każdego lata na dworze A.Smetony jest
organizowane jedno z najbardziej znanych
i już tradycyjnych świąt – święto „Smetony”. Tak są obchodzone na początku
sierpnia urodziny pierwszego prezydenta
Litwy. Po raz pierwszy taka uroczystość
miała miejsce 12 sierpnia 1989 r. i od tego
momentu w niej bierze udział coraz więcej gości. Organizatorzy święta zapraszają
uczestników do zapoznania się z duchem
regionu w ubraniach i gadżetach z romantycznych czasów Antanasa Smetony. Także każdy gość przykłada się do tworzenia
nastroju świątecznego.
Dwór Antanasa Smetony jest wciągnięty do trasy poznawczej pod nazwą
„Kwiat dworski” („Dvarų žiedas“), tak że po
przybyciu do Użulenis, nie śpieszcie się do
domu a zajżyjcie do innych przepięknych
dworów w tym regionie. Kraj Wiłkomierski
ma prawo nimi się szczycić.

Dwór w Bystrampolu (Bistrampolis)
ul. Bistrampolio 1, wieś Kučiai, rejon
poniewieski (Panevėžys)
Tel. +370 45 454 0356, + 370 699 99 085
E-mail info@bistrampolis.lt
www.bistrampolis.lt
Dworzec autobusowy w Poniewieżu
pl. Savanorių 5, Poniewież
 ~17 km
Šiau
liai,

Centrum Informacji Turystycznej w
Poniewieżu
pl. Laisvės 11, Poniewież
Tel. + 370 45 50 80 80
E-mail info@panevezysinfo.lt
www.panevezysinfo.lt
 ~17 km
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Wówczas władze sowieckie podjęły decyzję wykożystać budynek dworu Użugiris
do własnych celów. Po wojnie tu otwarto
sanatorium dla dzieci chorych na gruźlicę.
Po jakimś czasie pomieszczenia dworu
przeznaczono na szpital narkologiczny w
Użugiris, który zamknięto po odyskaniu
niepodległości przez Litwę. Od tego czasu budynki praktycznie nie były używane.
Każdego roku (lata 2000–2006) tu organizowano obozy skautowskie. Historię odtworzył samorząd rejonu wiłkomierskiego.
Korzystając z funduszy fondów strukturalnych UE terytorium dworu A. Smetony
każdego dnia staje się wciąż atrakcyjniejsze
dla mieszkańców tego rejonu, gości oraz
turystów. Jest już uporządkowany pałac,
stajnie, sieci inżynieryjne oraz terytorium
dookoła dworu – wszystkie prace były
robione mając na celu zachowanie ducha
ówczesnego okresu.

0 km

W wyjątkowo pięknej przestrzeni dworu znajduje się sala konferencyjna

2

Na zdjęciu u góry – tonący w letniej zieleni wystawny pałac w Bystrampolu
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Projekt
Przystosowanie dworu w Bystrampolu
do potrzeb turystycznych
Przyznane fundusze
0,82 mln. €

Przybywających gości wita uporządkowana część reprezentacyjna parku znajdująca się naprzeciwko pałacu

T

onący w zieleni biały klasycystyczny
pałac w Bystrampolu jest jednym z
najpiękniejszych i najcenniejszych na północy Litwy. Jest to nie tylko miejsce lubiane przez turystów, ale też ważne centrum
kultury i sztuki w rejonie poniewieskim.
W XVII w. z Kurlandii przenieśli się tutaj
magnaci Bystramowie, którzy nabyli folwark Barklainiai, później przemianowany
na Bystrampol. Dwór był ich własnością
do 1940 r.
Dwór w Bystrampolu okres rozkwitu
przeżył w połowie XIX w. Po wzbogaceniu się Bystramowie postanowili zburzyć
stojący tu drewniany budynek i wznieść
odpowiadający ich statusowi wystawny
murowany pałac. Nie było to łatwe zadanie ze względu na torfiasty teren. Mimo to
udało się znaleźć odpowiednie rozwiązanie
architektoniczne, w 1850 r. budowę pałacu
ukończono, torfowiska zaś przekształcono
w piękny park z zarybionymi stawami.
Urządzając pałac Bystramowie nie
oszczędzali – chcieli zabłysnąć przed gośćmi swoją zamożnością. Pokoje zdobił

Ogród kwiatowy odnowionego dworu zdobi przywieziona z Argentyny antyczna rzeźba

Goście restauracji dworskiej będą mile zaskoczeni: nie tylko
bogatym wystrojem wnętrza, ale też wyjątkowym menu

parkiet oraz lakierowana drewniana podłoga, kominki oraz prostokątne i trójkątne
piece z kafli glazurowanych, eleganckie
meble w stylu Ludwika XVI, empire (początek XIX w.) oraz czasów Ludwika Filipa
(połowa XIX w.). Znane są opowieści, że
drogie meble, które się znudziły, gospodarze po prostu wyrzucali i obserwowali, kto
je weźmie. W pałacu znajdowały się cenne dzieła sztuki, broń, archiwum rodzinne,
ogromna biblioteka.
Pod koniec XIX w. we dworze w Bystrampolu lubił gościć krewny Bystramów,
pisarz Henryk Sienkiewicz. Przypuszcza się,
że przygotowywał tu swoją słynną trylogię
(„Ogniem i mieczem“, „Potop“, „Pan Wołodyjowski“). Część osób, stanowiących
prototypy bohaterów utworów pisarza,
mieszkała we dworze w Bystrampolu i
okolicach.
W wyniku I i II wojny światowej wystawny dwór znacznie ucierpiał. Zniknęła
znaczna część cennych przedmiotów, pozostawiony bez opieki pałac popadł w ruinę. W 1997 r. dwór przekazano Katedrze

Z mostków przerzuconych nad stawami można podziwiać
otoczenie dworu

Podczas festiwalu w Bystrampolu nie cichnie muzyka. Co
roku coraz więcej miłośników muzyki przyciągają znani
wykonawcy litewscy i zagraniczni

Chrystusa Króla w Poniewieżu, zaś w
2003 r. – instytucji pożytku publicznego
Centrum Integracji Młodzieżowej.
Dzięki troskliwym gospodarzom dwór
w Bystrampolu odzyskał dawną urodę.
Mimo iż znaczna część posiadanych przez
Bystramów przedmiotów nie zachowała

Zespół budynków dworskich otacza wypielęgnowany park, w którym przyjemnie jest spacerować cienistymi alejami
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Muzeum Budownictwa
Ludowego (Skansen) wsi
Plebaniszki (Kleboniškiai)
W neogotyckiej wozowni dworskiej w Bystrampolu urządzono przytulny hotel

się, zastąpiły je autentyczne, nabyte w
antykwariatach za granicą meble i dzieła
sztuki. Nowe meble dobrano z myślą o
przywróceniu dawnej atmosfery dworu.
Pokoje zdobią autentyczne, ręcznie ciosane krokwie.
We dworze w Bystrampolu za środki z
funduszy unijnych urządzono hotel oraz
centrum konferencyjne. Jest tu nowoczesna sala koncertowa na 400 miejsc,
czynna jest restauracja, centrum SPA, do
dyspozycji gości są też boiska sportowe

(kort tenisowy i boisko do gry w koszykówkę).
Zwiedzających przyciąga nie tylko pałac, ale też wspaniały park – jest to ulubione miejsce spacerów. W parku, będącym
pomnikiem przyrody, zachwycają cieniste
aleje, stawy, romantyczne mostki.
Od dziesięciu lat we dworze odbywa
się popularny Festiwal Muzyczny w Bystrampolu. Są organizowane różne koncerty, realizowane projekty edukacyjne,
plenery malarskie oraz rzeźbiarskie.

Cena biletów:

Muzeum Budownictwa Ludowego
(Skansen) wsi Plebaniszki (Kleboniškiai)
Wieś Plebaniszki, rejon radziwiliski
(Radviliškis)
Tel. +370 422 42 005
Kwiecień–październik
II–VII godz. 9.00–18.00

Centrum Informacji Turystycznej w
Radziwiliszkach
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 9, Radziwiliszki
Tel. +370 640 39 298
E-mail radturin@gmail.com
www.radviliskiobiblioteka.lt
 ~24 km

Dworzec autobusowy w Radziwiliszkach
ul. Gedimino 31A, Radziwiliszki
 ~23 km

Wycieczki (grupy od 15 osób):
z przewodnikiem w języku litewskim – 5 Lt od osoby
z przewodnikiem w języku angielskim, rosyjskim – 8 Lt od osoby
bez przewodnika (samodzielne zwiedzanie) – 2 Lt od osoby
Usługi są świadczone po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją dworu e-mailem
manager@bistrampolis.lt, info@bistrampolis.lt
lub tel. +370 699 99 085, +370 45 45 40 35
ne
Pa

s

Centrum Spuścizny Juozasa Miltinisa, ul. Algirdo 54-19, Poniewież
Galeria Fotografii, ul. Vasario 16-osios 11, Poniewież
Galeria Sztuki, ul. Respublikos 3, Poniewież
Grodzisko Upytė (Čičinsko kalnas), wieś Upytė, rejon poniewieski
Muzeum Krajoznawcze, ul. Vasario 16-osios 23, Poniewież
Muzeum Lnu, wieś Stultiškiai, rejon poniewieski
Obwoźny Teatr Lalek, ul. Respublikos 30, Poniewież
Park Regionalny Krakinów (Krekenava), wieś Dobrovolė, rejon poniewieski
Studio Szkła Artystycznego „Glassremis“, ul. J. Biliūno 1 2, Poniewież
Ścieżka leśna“, las Varnakalnis, obok Nadleśnictwa Krekenava, rejon poniewieski
Żubrowisko Pašiliai, wieś Girelė, rejon poniewieski
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Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie poniewieskim:
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Na zdjęciu u góry – Plebaniszki to jedna z najlepiej zachowanych wsi ulicznych w Litwie Środkowej
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Projekt
Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej i usług w Skansenie w Plebaniszkach, rejon radziwiliski
Udzielone finansowanie
0,29 mln €

N

ie jest potrzebna maszyna czasu,
by przenieść się w przeszłość –
wystarczy pojechać do wsi-muzeum w
Plebaniszkach. Stare budynki ze słomianymi dachami, stojące w cieniu starych
drzew, młyn wietrzny leniwie obracający skrzydłami, plecione płoty, kapliczki
słupowe – wszystko to pozwala poczuć
tchnienie przeszłości.
Wieś ulicowa Plebaniszki w malowniczej dolinie rzeki Daugyvenė zaczęła się
kształtować w połowie XVI w. Pochodzenie nazwy jest proste – przed powstaniem
1831 r. wieś wraz ze wszystkimi mieszkańcami należała do proboszcza z Szadowa.
Po zniesieniu pańszczyzny, wieś rozwinęła
się, wzbogaciła, było tu wiele dużych gospodarstw. Wybudowano młyn wietrzny,
pojawiły się dwie karczmy, w okresie międzywojennym działała szkoła początkowa.
W 1926 r. wieś podzielono na osady
jednozagrodowe, w dawnej miejscowości
pozostały jedynie trzy domy. Stały się one
podstawą tworzonego od 1989 r. muzeum
pod otwartym niebem.

Do Skansenu w Plebaniszkach przeniesiono kapliczkę ze
wsi Žemieji Levikainiai

W autentycznej łaźni do obejrzenia jest stary, ale ciągle
działający kamienny piec

Zapusty, które co roku przyciągają wielu uczestników

Obecnie wieś-muzeum Plebaniszki
zajmuje powierzchnię 18 ha. Znajduje się
tu 28 budynków z XIX i początku XX w.:
chaty, stodoły, łaźnie, spiżarnie, szopy.
Urządzono w nich ekspozycje poświęcone życiu chłopów pod koniec XIX w., eksponowane są ciekawe kolekcje dzbanów,
bezmianów (przyrządów pomiarowych),
ubijaków do masła, łopatek do wkładania
chleba do pieca, grzebieni do lnu. Wiele uwagi we wsi-muzeum poświęca się
spuściźnie technicznej. Można tu obejrzeć
najstarszy zachowany na Litwie angielski
silnik parowy o mocy 3 koni mechanicznych – lokomobilę, ciągnik z 1926 r. i wiele
innych dawnych maszyn rolniczych, które
zostały ustawione wprost w podwórzach,
jakby gospodarze jedynie na krótko porzucili prace.
Po dziś dzień we wsi czynna jest łaźnia wybudowana około 1920 r. Z dala
widnieje młyn – jedyny czynny na Litwie
młyn wietrzny.
Część budynków stała we wsi od
dawna, część przeniesiono z okolic

Radziwiliszek oraz sąsiednich rejonów. ustawiony w 1886 r. krzyż. W chacie tej
Zostały ustawione w taki sposób, by za- urządzono ekspozycję poświęconą bytowi
chować tradycyjną strukturę wsi, odtwo- chłopów w XIX w.
W odnowionym za środki
rzyć dawny jej wygląd.
unijne spichlerzu z pierwszej
Niedawno we wsi-muzepołowy XIX w. przechowyum za środki unijne poddawano niegdyś przedmioty
no konserwacji jedną chatę
użytku domowego, posag
i stodołę. Chata pochodzi z
córki gospodarza, skrzynie,
drugiej połowy XIX w. Jest
odzież. Pod dachem trzyto dom na dwa końce, zbumano nieużywane przeddowany z ciosanych i połąmioty, narzędzia pracy. O
czonych na rogach bali. Jest
zimnej porze roku w spiw nim siedem pomieszczeń:
chlerzu urządzano wieczorganek (weranda), przedsioki. Obecnie są w nim do
nek (niezamieszkane poobejrzenia skrzynie posagomieszczenie pośrodku), izba
Obiekty małej architektury w
we i kolekcja 74 dzbanów.
(pomieszczenie mieszkalSkansenie w Plebaniszkach
We wsi-muzeum Plebane), izba (pokój dla gości),
pokoik (przeznaczony do spania i przygo- niszki organizowanych jest wiele imprez:
towywania jedzenia), komin (pomieszcze- święta teatrów stodolnych, Noc Świętonie do wędzenia i przechowywania mięsa, jańska, święta rodzinne, piwowarów, imprzygotowania paszy dla bydła), komora prezy okolicznościowe, różne spotkania,
(pomieszczenie do przechowywania za- wystawy sztuki ludowej. Szczególnie dużo
pasów żywności i przedmiotów użytku uczestników i widzów przyciągają wesoło
domowego). W podwórzu znajduje się świętowane Zapusty.
Cena biletów:
Dorośli – 6 Lt
Uczniowie, studenci – 3 Lt
Dla osób niepełnosprawnych udzielane są zniżki
Dla dzieci w wieku przedszkolnym bezpłatnie
Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie radziwiliskim:
•
•
•
•
•

Ekspozycja czynna w stodole prezentuje m.in. dawne narzędzia do obróbki lnu

Dwór w Bejsagole (Baisogala), ul. R. Žebenkos 1 2, Bejsagoła
Dwór w Czerwonym Dworze, Czerwony Dwór
Grodzisko Raginėnai, wieś Raginėnai
Kościół w Dambava, wieś Dambava
Kościół w Szadowie, Szadów
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na terenie ozu w
Żagorach (Žagarė)

Projekt
Budowa ścieżki poznawczo-edukacyjno-wypoczynkowej na terenie ozu w Żagorach
Udzielone finansowanie
0,98 mln €
Ścieżka poznawcza na terenie ozu w Żagorach prowadzi
przez park regionalny

J

Ścieżka poznawcza na terenie ozu w
Żagorach (Žagarė)
Początek ścieżki – obok grodziska Žvelgaitis
Dworzec autobusowy w Żagorach
ul. Kęstučio 31, Żagory
 ~2 km

Centrum Informacji Parku
Regionalnego Żagory
ul. Malūno 1, Żagory, rejon janiski (Joniškis)
Tel. +370 426 60 809
E-mail info@zagaresrp.lt
www.zagaresrp.am.lt
 ~1 km

69

ak głoszą legendy, Żagory założono
znacznie wcześniej niż Rygę (1201 r.). Są
to byłe posiadłości plemienia Zemgalów.
Znana od XI w. miejscowość Żagory w rejonie janiskim – to teren byłych osad plemienia Zemgalów. W chwili obecnej słynie
ona z unikalnego Starego Miasta, w którym
zachowało się niemało autentycznych zabudowań z XIX w. i wcześniejszych, pałacu
oraz odbywającego się w lecie Festiwalu
Wiśni oferującego wiele atrakcji: koncerty
najlepszych litewskich wykonawców muzyki klasycznej i popularnej, kolorowy kiermasz rzemieślniczy, żartobliwe występy ze
strachem na wróble w roli głównej, wyścigi
psów, ekstremalne występy motocyklistów.
Okolice Żagor należą do Parku Regionalnego Żagory, który jest jednym z najbardziej
zalesionych parków na Litwie, charakteryzującym się przepięknym krajobrazem, swoistą

W parku dworskim w Żagorach podczas Festiwalu Wiśni
wyrasta kolorowe miasteczko namiotowe

przyrodą, dużą różnorodnością biologiczną
i wartością ekologiczną. Na terenie parku
działa aż siedem rezerwatów przyrody, w
których ochroną są objęte rzadkie rośliny
oraz inne wartości przyrodnicze.
Jednym z najbardziej interesujących
miejsc w parku jest oz w Żagorach. Oz – to
wał lub silnie wydłużony pagórek wyniesiony wskutek osadzania piasku i żwiru przez
wody płynące pod lądolodem lub w jego
szczelinach. Oz w Żagorach, o długości 4,4
km, jest najdłuższy i najbardziej malowniczy
na Litwie. Od dawna przyciąga on miłośników przyrody. Uważa się, że wał ukształtował się przed 13 tys. lat.
Z ozu otwiera się piękny widok na dolinę
rzeki Švėtė, puszczę żagorską oraz równinę
Žiemgalė. W najpiękniejszym miejscu ozu
wznosi się 20-metrowe grodzisko Žvelgaitis.
W celu umożliwienia chętnym zapoznania się z urokami ozu w Żagorach za środki
unijne wybudowano ścieżkę poznawczą –
miejsce do spacerów, jazdy na rowerze, obserwacji ptaków i zwierząt.
Dla wygody turystów za środki unijne
ustawiono altany, przygotowano miejsca
do rozpalania ognisk, wybudowano boiska
do gry w koszykówkę, siatkówkę plażową,
parkingi, WC, kabiny do przebierania się,
ustawiono wieże obserwacyjne. Obok ścieżki ustawiono gabloty z informacjami o ozie
w Żagorach, grodzisku Žvelgaitis, unikalnych
zakątkach przyrody i obiektach kultury.

Inne obiekty warte zwiedzenia w Żagorach:

0 km

2

Na zdjęciu u góry – na ścieżce poznawczej na terenie ozu w Żagorach pojawiły się doskonałe miejsca na urządzenie w
piękny dzień biwaku oraz spędzenie czasu wolnego na łonie natury

•
•
•
•
•
•
•

Dwór i park w Żagorach
Grodzisko Raktuvė wraz z osadą, od Żagor w kierunku Minčaičiai
Grodzisko Veidė, nieopodal ozu w Żagorach
Grodzisko Žvelgaitis, ul. Šiaulių 28
Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Starych Żagorach (Senoji Žagarė), ul. Švėtės 1
Poznawcza ścieżka dendrologiczna na terenie dworu w Żagorach
Starówka w Żagorach
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Kemping w Poswolu
(Pasvalys)
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Projekt
Rozwój infrastruktury kempingowej w
Poswolu
Udzielone finansowanie
1,12 mln €
Podróżujący kamperami znajdą tu wszystkie niezbędne
wygody

P

Kemping w Poswolu (Pasvalys)
ul. Dvareliškių 1, Poswol
Tel. +370 451 34 531, +370 656 12 022
www.kempingas.pasvaliosm.lt
I–VII godz. 00.00–24.00
Godziny pracy administracji – 8.00–20.00

Centrum Informacji Turystycznej w
Poswolu
ul. P. Avižonio 6, Poswol
Tel. +370 451 34 096
E-mail turizmas@pasvalys.lt
www.pasvaliomuziejus.lt
 ~3 km

Dworzec autobusowy w Poswolu
ul. Vilniaus 39, Poswol
 ~3 km

oswol mieści się przy autostradzie
„Via Baltica“ – jednej z najważniejszych dróg turystycznych, łączących kraje
Północy z Europą Zachodnią. Miasteczko
pozostaje jednak wyłącznie bezimiennym
przystankiem na szlaku turystycznym,
chociaż zarówno ono, jak i jego okolice zasługują na osobną uwagę.
Poswol jest miejscem występowania
ciekawych zjawisk geologicznych – lejów krasowych. Założono tu Park Lejów
Krasowych. Z niektórych lejów tryskają
źródła mineralne. Woda ta charakteryzuje się dużą zawartością soli wapniowych,
dlatego nadaje się do leczenia chorób
reumatycznych, zapalenia stawów oraz
niektórych przewlekłych chorób skórnych.
Poswol słynie z tradycji piwowarskich –
działa tu kilka niedużych browarów, produkujących piwo o niepowtarzalnym

smaku. W mieście warto obejrzeć Park
Kultury i Wypoczynku, Muzeum Żaren,
Muzeum Etnograficzne i in.
Na obrzeżach miasta, w pięknych lesie
sosnowym, w celu udogodnienia turystom zwiedzania okolic Poswola założono
kemping. W 2012 r. został on odnowiony
za środki z funduszy strukturalnych UE. Na
kempingu urządzono 2 czteroosobowe i 3
jednoosobowe drewniane domki ze wszystkimi wygodami. Do dyspozycji gości jest 26
spełniających wszystkie wymagania miejsc
na kampery, 24 miejsca na samochody.
Uporządkowano miejsca na namioty oraz
urządzono plac zabaw dla dzieci.
Nieduży przytulny kemping oferuje
wszystko czego potrzebuje podróżujący,
a co najważniejsze – spokój, zieleń, piękną
okolicę, gwarantujące dobry wypoczynek
na łonie przyrody.

Dla małych wczasowiczów urządzono bezpieczne place zabaw

Inne obiekty warte zwiedzenia w Poswolu i rejonie poswolskim:

0m
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Na zdjęciu u góry – domki wypoczynkowe w lesie sosnowym zachęcają do oderwania się od hałasu miejskiego i spędzenia
czasu na łonie przyrody

•
•
•
•
•

Młyn wodny w Balsiai, wieś Balsiai, rejon poswolski
Muzeum Krajoznawcze, ul. P. Avižonio 6, Poswol
Muzeum Żaren, ul. Lėvens, Poswol
Park dawnej plebanii (zarzecznej), Poswol
Park Lejów Krasowych, ul. Panevėžio, Poswol
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Zamek w Birżach (Biržai)
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Projekt
Uporządkowanie terytorium kompleksu
pałacowego w Birżach, odbudowa arsenału i jego dostosowanie do potrzeb turystycznych i innych potrzeb publicznych
Udzielone finansowanie
1,67 mln €
Pałac w stylu późnorenesansowym (odbudowany w
1988 r.) oraz most w Birżach

I
Zamek w Birżach (Biržai)
ul. J. Radvilos 3, Birże
Tel. +370 450 33 390, +370 655 57 738
E-mail sela@birzumuziejus.lt
www.birzumuziejus.lt

Dworzec autobusowy w Birżach
ul. J. Basanavičiaus 1, Birże
 ~300 m

Październik–kwiecień
III–VI godz. 9.00–17.30, VII godz. 9.00–16.30
Maj–wrzesień
II godz. 10.00–17.30, III–VI godz.10.00–
18.30, VII godz. 10.00–17.30
W święta państwowe muzeum jest
nieczynne

0m

Centrum Informacji Turystycznej w
Birżach
ul. J. Janonio 2, Birże
Tel. +370 450 33 496
E-mail tic@birzai.lt
 ~700 m

mponujący zamek w Birżach – to jedyna na Litwie twierdza bastionowa
i najlepiej zachowany zamek w Europie
Północno-Wschodniej.
Historia zamku i miasta jest ściśle powiązana z jednym z najpotężniejszych
rodów w Wielkim Księstwie Litewskim –
Radziwiłłami. W 1547 r. za zasługi w walce z wyznawcami prawosławia i Tatarami
Mikołaj Radziwiłł Rudy (około 1515–1584)
otrzymał z rąk króla Litwy i Polski Zygmunta Augusta (1520–1572) tytuł księcia
na Birżach i Dubinkach.
Budowę zamku w 1575 r. w celu ochrony swoich posiadłości w Birżach oraz północnego pogranicza litewskiego rozpoczął
książę Krzysztof Radziwiłł (1547–1603),
syn Radziwiłła Rudego. Wynikiem 14 lat
budowy była ogromna twierdza obronna
z wystawnym pałacem reprezentacyjnym,
kościołem ewangelicko-reformowanym,
wysokimi wałami chroniącymi przed wrogiem, fosami wypełnionymi wodą. Mieściły się tu koszary, magazyny z żywnością i
ogromny arsenał, prawie nieustępujący
królewskiemu w Krakowie.

Zamek w Birżach był jednym z najważniejszych litewskich punktów obronnych w
walce z Rosją i Szwecją. Niejednokrotnie
był niszczony przez wrogów, Radziwiłłowie
jednak ciągle go odbudowywali i powiększali.
Na początku XVIII w. zamek wysadziło
w powietrze cofające się wojsko szwedzkie. Po upływie trzech stuleci podjęto decyzję o jego odbudowie. W l. 1978–1988
odbudowano pałac reprezentacyjny, dwie
prochownie oraz most. Wykorzystano
również środki z funduszy unijnych: umocniono fundamenty i przekrycia pałacu,
odnowiono fasadę, wymieniono okna.
Obecnie za środki unijne odbudowywany
jest arsenał zamkowy. Planuje się prowadzenie w nim działalności muzealnej i
edukacyjnej: renowację, przechowywanie
i eksponowanie dawnej broni, organizowanie niedużych konferencji, demonstrowanie dawnej sztuki kowalstwa.
Zamek jest najważniejszym centrum
kultury w Birżach. Mieści się tu biblioteka, Muzeum Krajoznawcze „Sėla“. W
muzeum czynne są stałe ekspozycje:

80

Na zdjęciu u góry – pałac reprezentacyjny twierdzy bastionowej w Birżach
J

Moździerz z arsenału twierdzy w Birżach, XVII w

Głowa żołnierza wykonana z piaskowca. Twierdza w Birżach, XVII w.
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Zamek w Birżach (Biržai)

W budynku arsenału zamku w Birżach planowane jest prowadzenie działalności muzealniczej i edukacyjnej związanej
z uzbrojeniem

prehistoryczna, etnograficzna, religijna, poświęcona miastu oraz książętom
Radziwiłłom. Jednym z najcenniejszych
eksponatów jest „Mappa Księstwa
Birżańskiego“ opracowana przez słynnego inżyniera wojskowego, kartografa,
malarza XVII w. Józefa Naronowicza-Narońskiego. Została ona wpisana na
krajową listę UNESCO „Pamięć świata“. Przez długi czas uważano, że mapa
ta zaginęła, jednak w 1993 r. ofiarował
ją Litwie potomek rodu Radziwiłłów,
ambasador Zakonu Maltańskiego w Argentynie Karol Radziwiłł. Na jego prośbę
mapę przekazano na przechowanie Muzeum w Birżach.

Muzeum jest licznie odwiedzane przez
turystów i lokalnych mieszkańców, są w
nim organizowane zajęcia edukacyjne
i poznawczo-etnograficzne, wycieczki.
Szczególnie dużą popularnością cieszy
się program dla dorosłych „Žaldoko alus“
(„Piwo Žaldokasa“).
Muzeum wynajmuje pomieszczenia na
konferencje, seminaria, pomaga je organizować. W pałacu zamkowym czynna jest
restauracja.
Najpopularniejsze imprezy to „Noc w
muzeum“ (w trzecią sobotę maja), Festiwal Muzyczny Litwy Północnej (maj–czerwiec) oraz imprezy w ramach święta miasta (w pierwszy weekend sierpnia).

Zamek w Birżach z lotu ptaka

Cena biletów:
Dorośli – 6 Lt
Dzieci od lat 5, uczniowie, studenci, emeryci, osoby niepełnosprawne z innych
rejonów – 3 Lt
Osoby niepełnosprawne z rejonu birżańskiego – bezpłatnie
Bilety rodzinne:
dwie osoby dorosłe – 11 Lt
dwie osoby dorosłe i jedno dziecko – 13 Lt
dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci – 16 Lt
dwie osoby dorosłe i troje dzieci – 18 Lt
dwie osoby dorosłe i czworo oraz więcej dzieci – 11 Lt i po 2 Lt za każde dziecko
Inne obiekty warte zwiedzenia w Birżach:
Kafel herbowy z inicjałami i literami tytułów Krzysztofa
Radziwiłła w języku polskim, XVI w.

Jeźdźcy udający się w kierunku Inflant – skrzydlaty husarz
i tatar. Mapa Księstwa Birżańskiego, 1645 r. Kartograf Józef Naronowicz-Naroński. Pergamin

• Centrum Informacji Parku Regionalnego w Birżach oraz ekspozycja
geologiczna „Kraj z zapadającą się ziemią“, ul. Rotušės 10
• Dwór w Ostrowie (Astravas), most-zapora z arkadami, park, ul. Astravo 17
• Jezioro Szyrwena (Širvėna) z molem, ul. Jaunimo
• Kościół ewangelicko-reformowany, ul. Reformatų 1
• Kościół Św. Jana Chrzciciela, ul. Radvilos 5
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Szlak pieszo-rowerowy i
kemping w Birżach

77

Projekty
Budowa oraz przystosowanie ścieżki pieszo rowerowej w Birżach przy jeziorze
Širvėna do potrzeb turystycznych oraz
wypoczynku
Budowa infrastruktury publicznej kampingu w Birżach
Przyznane fundusze
0,78 mln. €
Chodząc po nowo urządzonym szlaku ujrzycie twierdzę
w Birżach

P

Szlak pieszo-rowerowy
Połódniowy brzeg jeziora Širvena
Kemping w Birżach
Ul. J. Janonio 2, Biržai
Tel. +370 450 33 496

0m

Centrum informacji turystycznej w
Birżach
Ul. J. Janonio 2, Biržai
Tel. +370 450 33 496
E-mail tic@birzai.lt

o odwiedzeniu pomnika historycznego w miasteczku Birże (Birzai) – zespołu pałacu w Birżach, nie zapomnijcie
obejrzeć i samego miasta, zerknąć na jezioro Širvena. Jezioro, oddalone tylko o jeden kilometr za miastem jest najstarszym
na Litwie sztucznym zbiornikiem wodnym, który powstał w 1575 r., po przegrodzenu dwóch przez miasto płynących
rzek – Apascia i Agluoja. Przed wielu laty
to sztuczne jezioro chroniło twierdze Birż
oraz dostęp do miasta. Do Drugiej Wojny Światowej jezioro nazywano Raliskim.

Przez Širvenę postawiono najdłuższy na
Litwie drewniany most pieszych, który
łączy miasto Birże z jednym z najpiękniejszych litewskich zagród z epoki romantyzmu w XIX w. – dworem Astravas.
Na południowym wybrzeżu jeziora
Širvena ciągnie się 2-kilometrowy szlak
pieszo-rowerowy. Podróżując po nim
można podziwiać prawdziwe piękno Birż.
Nowoczesny szlak został zfinansowany z
funduszy fondów strukturalnych UE. Łączy ono ulice Kestucio oraz Jono Basanavičiaus i ciągnie się równolegle z ulicą J.

600

Zdjęcie u góry – szlak pieszo-rowerowy w Birżach

Goście miasta chętnie spacerują po południowym wybrzeżu jeziora Širvena – tu ciągnie się nowo wybudowany szlak
o długości 2 km
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Szlak pieszo-rowerowy i Kemping w Birżach 

Goście tego regionu są zapraszani do obejrzenia nie tylko samego miasta lecz i jego okolic

Bielinio. Ponieważ na trasie jest urządzony nie jeden parking, można zatrzymać
się i podziwiać widoki na okolice. Za każdym razem zjandziecie miejse na postawienie rowerów.
Na trasie są znaki informacyjne, a ścieżki są oświetlone oraz przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Ścieżka prowadzi pieszych oraz roweżystów do
najważniejszych obiektów kulturalnych
Birż, tak że podróż niewątpliwie będzie
ciekawa. Ze ścieżki otwiera się wspaniały
widok na twierdzę Birż – widocznym jest

XIX – wieczny budynek apteki oraz kościół ewangelicko reformowany i plebania
z tegoż samego wieku. Ścieżka ciągnie się
przez terytorium parku regionalnego.
Od 2015 r. w regionie Birż na dłuższy
czas będą mogli pozostać też miłośnicy
kempingów – w parku Jaunimo, nieopodal jeziora Širevena, za fundusze fondów
strukturalnych urządzono publiczną infrastrukturę kempingową.
Dla turystów kemping poleca 10
miejsc na parkowanie camperów oraz
15 miejsc pod namioty. Na asfaltowym

Szlak turystyczny ciągnący się przez park – miło zaskoczy miłośników spokoju
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W parku Jaunimo znajduje się kemping, który pięknie się zlewa w jedną całość z archtekturą etnograiczną tego regionu

parkingu można postawić samochody. W samym kempingu są oświetlone wewnętrzne dróżki. Również każdy
camper może sobie podłączyć elektryczność z oddzielnej skrzynki.
Budynki administracyjne oraz użytkowe kempingu wyśmienicie pasują
do regionu etnograficznego oraz jego
spokojnego kolorytu – dla budowy
i prac wykończeniowych użyto tradycyjnych materiałów budowlanych
(drewno, glina, kmień) w ciemnych kolorach ziemi.

Dla bezpieczeństwa wczasowiczów postawiono posterunek oraz pomieszczenia
higieniczne i kuchnię.
Odetchnąć i nacieszyć się charmoniczną przyrodą można siedząc na ławkach i
patrząc na scianki kamienne. Dzieci w tym
czasie mogą biegać po placu, który planuje się zmienić na plac zabaw. Nie zostaną
zapomniani również i rowerzyści, którzy
mogą korzystać ze stojaków na rowery,
natomiast zupełnie niedaleko znajdujące
się jezioro Širvena nie pozwoli zapomnieć
o nadzwyczajności birżowskiego regionu.

W budowie domków wypoczynnkowych użyto tradycyjnych materiałów budowlanych – drewno, glina, kamień
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Dwór w Rakiszkach
(Rokiškis)

81

Projekt
Dostosowanie domu parobków we dworze w Rakiszkach do potrzeb turystycznych
Udzielone finansowanie
0,37 mln €

Wkrótce we dworze pojawi się jeszcze jedna przestrzeń
służąca do prezentowania sztuki – w odnowionym domu
parobków rozlokuje się Galeria Sztuki Auksztockiej

H
Dwór w Rakiszkach (Rokiškis)
al. Tyzenhauzų 5, Rakiszki
Tel. +370 458 52 261
E-mail muziejus@rokiskyje.lt
www.muziejusrokiskyje.lt
II–VII godz. 10.00–18.00

0m

Dworzec autobusowy w Rakiszkach
ul. Panevėžio 1, Rakiszki
 ~3 km
Centrum Informacji Turystycznej w
Rakiszkach
pl. Nepriklausomybės 8, Rakiszki
Tel. +370 458 51 044
E-mail info@rokiskiotic.lt
www.rokiskiotic.lt
 ~700 m

istoria dworu w Rakiszkach sięga XVI
wieku. Król Litwy i Polski Zygmunt
Stary (1467–1548) w 1547 r. przekazał go
w darze kniaziom Kroszyńskim. Po tym,
gdy zadłużyli się, dwór w 1715 r. przeszedł
w ręce Tyzenhauzów.
Pałac dworski był w posiadaniu kilku
pokoleń hrabiów Tyzenhauzów i Przeździeckich, słynących z prowadzenia działalności kulturalnej i naukowej, zgromadzenia
bogatych zbiorów oraz mecenasowania.
Rodzina Tyzenhauzów osiadła w Rakiszkach w XVII  w. Hrabia Ignacy Tyzenhauz
(1760–1822) w 1801 r. wybudował tu
klasycystyczny pałac. Jego syn Konstanty
(1785–1853) zajmował się naukami przyrodniczymi, badał ptaki występujące w
Europie Środkowej, był autorem prac naukowych i rysownikiem. Syn K. Tyzenhauza Rejnold (1830–1880) zasłużył się wznosząc w Rakiszkach neogotycki kościół Św.
Mateusza. Jego siostra Maria Tyzenhauz
(1827–1890) wspierała szkołę organistów
w Rakiszkach, zajmowała się działalnością charytatywną i oświatową. Hrabia Jan
Przeździecki (1877–1944) był ostatnim

właścicielem dworu. Na początku XX w.
według projektu polskich architektów K.
Jankowskiego i P. Lilpopa przebudował
pałac, w wyniku czego budowla zyskała
cechy barokowe.
Tyzenhauzowie wywarli duży wpływ na
historię Rakiszek. Zmienili strukturę miasteczka, rozwinęli różne rodzaje działalności: wybudowali dom handlowy, hotel,
browar, fabrykę cegieł oraz młyn.
Budując i urządzając swoją rezydencję
zamożni Tyzenhauzowie nie żałowali środków. Pałac do dziś zachwyca swoim pięknem i przepychem. Za pałacem właściciele
założyli park o powierzchni 16 ha, w którym
wykopano staw i zaczęto tworzyć ogród
zoologiczny. Park zachował się do dziś, jest
uporządkowany i stał się ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców miasta.
Pałac w Rakiszkach był ważnym centrum życia kulturalnego. Właściciele
pielęgnujący tradycje muzyczne często
urządzali przyjęcia, na których zbierała
się arystokracja. Ulubionym zimowym
zajęciem hrabiów Przeździeckich było
myślistwo.

We wnętrzu pałacu przyciąga wzrok przepych i elementy
barokowe

Bogato zdobiona jadalnia dworska zachwyciła niejednego zwiedzającego
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Na zdjęciu u góry – fasada pałacu dworskiego w Rakiszkach
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Dwór w Rakiszkach (Rokiškis)

Mieszczące się we dworze muzeum krajoznawcze eksponuje zachowany
i odnowiony zbiór strojów rodziny hrabiowskiej z końca XIX – początku
XX w.

Podobnie jak wiele dworów na Litwie,
dwór w Rakiszkach znacznie ucierpiał w
wyniku wojen oraz w okresie sowieckim.
Nie popadł jednak w ruinę, obecnie jest
odnawiany, zachwyca swoją elegancją i
przepychem. Mieści się w nim Muzeum
Krajoznawcze.
W muzeum zgromadzono ponad 90 tys.
eksponatów, przechowywane są unikatowe materiały dotyczące kultury i historii
Rakiszek i okolic: znaleziska archeologiczne, stare książki, dokumenty i druki, przedmioty numizmatyczne, eksponaty sztuki
wizualnej i stosowanej ilustrujące kulturę
ziemiańską, cenna kolekcja strojów, archiwalne materiały dotyczące dworu, fotografie, stare i nowe zbiory dzieł sztuki ludowej, wśród których wyjątkowe miejsce
zajmują prace autorstwa najsłynniejszego
w XX w. litewskiego rzeźbiarza Lionginasa
Šepki (1907–1985), urodzonego w rejonie
rakiskim, oraz jedyny w kraju zbiór szopek
bożonarodzeniowych.
Muzeum słynie z różnorodności programów edukacyjnych skierowanych do
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Wystawa rzeźb zachęca do przypomnienia głębokich tradycji rzeźbienia
w drewnie

dzieci i dorosłych. Zapoznają one z prehistorią i historią Litwy, hrabiami Tyzenhauzami, ujawniają tajemnice drewna oraz
szczegóły wyrobu sera. Można tu nauczyć
się lać świece, malować pisanki czy tkać
gobeliny. Pracownicy z chęcią opowiadają o litewskich świętach kalendarzowych
oraz uczą gier ludowych.
W odbudowanej, przypominającej o
dawnej świetności dużej sali pałacowej
odbywają się koncerty muzyki kameralnej,
wieczory literackie, spotkania i inne imprezy. Jest to ważne centrum życia kulturalnego mieszkańców Rakiszek.
Do potrzeb kulturalnych i turystycznych został dostosowany nie tylko pałac.
Dzięki wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych UE odbudowano dom
parobków – najemnych pracowników
dworu. Za czasów Tyzenhauzów mieściła się w nim również kuźnia. W odbudowanym domu ulokuje się Galeria Sztuki
Auksztockiej. Planowane jest urządzanie
wystaw oraz realizowanie programów
edukacyjnych.

Spoglądając na wierzchołki lip, dębów, klonów i innych drzew rosnących w starym parku, rzadko kto przyzna się do
znajomości wielowiekowej historii dworu w Rakiszkach, którą tworzył niejeden ród hrabiowski

Cena biletów:
Zwiedzanie wszystkich ekspozycji muzealnych:
dorośli – 6 Lt; uczniowie – 2 Lt; studenci, emeryci – 3 Lt
Zwiedzanie ekspozycji rzeźb L. Šepki:
dorośli – 4 Lt; uczniowie, studenci, seniorzy – 2 Lt
Zwiedzanie ekspozycji w pałacu głównym:
dorośli – 4 Lt; uczniowie, studenci, seniorzy – 2 Lt
Dzieci w wieku przedszkolnym, wychowankowie domów dziecka,
inwalidzi I i II grupy – bezpłatnie
Zwiedzanie wystaw – 1 Lt
Program edukacyjny, opłata dla jednej osoby – 2 Lt
(za wyjątkiem „Sūrio kelias“ („Droga sera“))
Inne obiekty warte zwiedzenia w Rakiszkach:

Dwór w Rakiszkach słynie z ciekawych wycieczek, programów edukacyjnych oraz organizowania różnych imprez kulturalnych

•
•
•
•

Galeria sztuki „Roda“, ul. Respublikos 113
Kościół Św. Mateusza Ewangelisty, pl. Nepriklausomybės 1A-1
Park miejski im. Lionginasa Šepki
Plac Niepodległości (Nepriklausomybės aikštė)
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Wyspa Didzioji oraz wybrzeże jeziora Zarasas

Wyspa Didžioji oraz
wybrzeże jeziora
Zarasas
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Projekty
Rozwój infrastruktury aktywnego wypoczynku na wybrzerzu jeziora Zarasas otaczającym centrum miasta Jeziorosy
Budowa infrastruktury publicznej w wyspie Didžioji na jeziorze Zarasas
Przyznane fundusze
1,32 mln. €
Latem na brzegu jeziora Jeziorosy odbywają się festiwale
muzyczne i koncerty

J

Wybrzeże jeziora Zarasas
Dojazd od ulicy Pakalnės
Koło obserwacyjne
Dojzd z ul. D. Bukonto
Stacja autobusowa w Jeziorosach
(Zarasai)
Ul. Savanorių 7
 ~1 km

0m

Centrum Informacji Turystycznej w
Jeziorosach
pl. Sėlių 22, Jeziorosy
Tel. +370 385 37 171
E-mail poilsis@zarasai.lt
www.zarasai.lt/tic
 ~500 m

eziorosy (Zarasai) – to terytorium turystyczne, które bardzo szybko staje
się popularnym. Tu przybywają ci, którzy
szukają niezniszczonej naturalnej przyrody
oraz oazy spokoju. To wspaniałe miejsce
dla turystyki wodnej, nieprofesjonalnego
rybołóstwa lub po prostu wypoczynku na
świeżym powietrzu. W rejonie jezioroskim
jest prawie 300 jezior – od wielkich do
maleńkich bezimiennych jezior leśnych.
Nawet nazwa miasta jest związana z jeziorami – w tej miejscowości kiedyś mieszkała
plemień Sėliai i właśnie w jej języku słowo
„ežeras“ oznacza jezioro.
Inaczej o nazwie Jeziorosy mówią legendy. N.p. według jednej z nich w tym
miejscu żyła rodzina wielkoludów. W jednej z tych rodzin mieszkał wesoły i psotny
wielkoludek Azerasas, który bardzo lubił

bawić się w chowanego. Wtedy, gdy on
się chował, domownicy wołali : „Azerasai!
Azerasai! Azerasai!“, a echo powtarzało:
„Zarasai! Zarasai! Zarasai!“ Później w miejscu tym zamieszkali ludzie, którzy postawili miasto i na cześć rodziny olbrzymów
nazwali go Jeziorosy (Zarasai).
Obejrzeć okolice Jeziorosów można z
okrągłego punktu obserwacyjnego (architekt S. Kiaunė), który był postawiony w
2011 r. i znajduje się na brzegu jeziora, Ten
17-nasto metrowy i o 34 metrowej szerokości punkt obserwacyjny nie ma analogów na Litwie. Po spuszczeniu się z punktu
obserwacyjnego po wygodnych schodach
na dół, dojdziecie do ładnej ścieżki dla pieszych oraz rowerzystów. Ścieżka prowadzi
do wyspy Didžioji. Ścieżka została finansowana z funduszy fondów strukturalnych
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Zdjęcie u góry – nie zapomnijcie spojrzeć na zachwycający widok płynącej fontanny na jeziorze Zarasas

Lubiane przez mieszkańców i gości miasta nabrzeże jeziora Jeziorosy
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Wyspa Didzioji oraz wybrzeże jeziora Zarasas
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Na brzegu jeziora Zarasas ustawiono koło obserwacyjne o wysokości 17 m

UE. Ścieżka jest oświetlona, dlatego spacerwać po niej można i o porze nocnej.
Tu można zakotwiczyć łódki, kajaki lub
inny transport wodny. Za fundusze projektu UE zakupiono kajaki, plastikowe łódki,
rowery wodne, żaglowce, rowery, segwaye
oraz katamaran. Wszystkie je można wynająć i popływać po jeziorze. Bardzo miły
odpoczynek czeka w przytulnych placach
wypoczynkowych – siędząc na ławkach
można spoglądać na jezioro oraz pływającą fontannę, która została nabyta za fundusze UE. Woda zniej tryska aż do 30 metrów wysokości. Dla dzieci jest urządzony
plac zabaw w formie statka. Podróżując
po brzegu jeziora warto obejrzeć też park
z rzeźbami kamiennymi, który znajduje
się przy wyspie Didzioji. Wszystkie rzeźby
jednoczy jeden temat – wodny, ponieważ
woda jest największym bogactwem Jeziorosów.
Po odpoczynku na wybrzeżach jeziora
Zarasas i skorzystaniu z różnych rozrywek,
czas odwiedzić również wyspę Didžioji.
Wyspa ta jest prawdziwą przestrzenią kulturalną oraz sportową. Już wtedy, gdy po
raz pierwszy była wspomniana nazwa Jeziorosów, w wydaniach Gubernii
Kowieńskiej pisano i o wyśpie
oraz o na niej niewiadomo
przez kogo i kiedy postawionym zakonie, który później
został zniszczony. Za czasów sowieckich na wyspie
Didžioji również nie brakowało rozrywek – tu były
organizowane święta pieśni,
które przyciągały setki widzów. A udział w nich brały

zespoły z Łotwy, Estonii i innych ówczesnych republik sowieckich.
Od dawien dawna na początku lata na
wyspie były organizowane wyścigi konne.
W jednym momencie, gdy na wyspie stała
zagroda, jej gospodarze uprawiali ziemię,
hodowali bydło, była tu również szkółka
leśna – w niej wychodowane rośliny ozdabiały miasto Jeziorosy. Wówczas był tylko
jeden sposób z wyspy dostać się do miasta
– mianowicie podróż łódką. Interesującym
jest fakt iż o Wyspie Didžioji wspomina
prasa w 1936 r. – w tym czasie wyspa była
nazywana Wyspą Angielską a w północnej
części tej wyspy ponoć był wysoki przylądek. Starsi mieszkańcy opowiadali, że na
tym przylądku, nieopodal sosny znajdował się bardzo głęboki dół, przypominający stódnię. W dole tym ponoć znajdowało
się dużo skarbów į zaklętych pieniędzy.
Pewnego razu jeden śmiałek spróbował
zabrać ukryty skarb, lecz wówczas diabeł
wciągnął młodzieńca do dołu.
W trakcie Pierwszej Wojny wojsko niemieckie do postawili drewniany most
prowadzący na wyspę Didžioji, przez który wojskowi konno wjeżdżali na wyspę.
Później z tego mostu korzystali
również cywilni mieszkańcy.
Niestety, most został rozebrany a na wyspę dostać się
znowu można było tylko
łodzią. Sytuacja zmieniła się w 1958r., gdy bez
żadnego zza wczasu
uzgodnionego projektu,
po prostu po usypaniu
nasypu, zaczęto budowę
drogi na wyspę. Później

Eksponat w parku rzeźb

Wyspa Didžioji na jeziorze Zarasas oraz jego wybrzeże

nasyp został przekopany i postawiono
most. W dniu dzisiejszym wyspa jeziora
Zarasas to miejsce znanych w całym kraju
festiwali. Tu zbierają się wielbiciele festiwali ,,Roko naktys“, „Galapagai“, ,,Mėnuo
juodaragis“, miłośnicy siłaczy i rajdów samochodowych oraz widzowie imprez, organizowanych przez mieszkańców miasta.
Z funduszy strukturalnych UE została
uporządkowana główna plaża miasta Jeziorosy, a na wyspie uformowane cztery
strefy dla mieszkańców miasta z wygodną infrastrukturą: przy dojściu do wyspy
znajduje się punkt wynajmu łodzi, rowerów wodnych, a w strefie plaży – place
zabaw dla dzieci, stacja ratownicza, punkt

medyczny, kawiarnia letnia, prysznice,
WC, w strefie sportowej – sprzęt treningowy oraz place, w strefie wiośliarstwa – dla
sportowców przeznaczone pomieszczenia
(przebieralnie, pokoje dla trenerów, wierze
sędziowskie, pomieszczenia na przechów
inwentarza). W celu popularyzacji sportu
wodnego na jeziorze Zarasas planuje się
urządzić kolejkę linową cable-way.
Całą infrastrukturę rekreacyjną połączy szlak drewniany, którego początkiem
będzie pomost zlewający się ze szlakiem
pieszo-rowerowym, który plastycznie
wspinie się po dachach budynków a potem
znowu spuści się na jezioro i zamieni się w
pomost.

Inne obiekty warte zwiedzenia w Jeziorosach i rejonie jezioroskim:
•
•
•
•
•
•
•

„Zwierzyniec Ievy“ („Ievos žvėrynas“), wieś Šlapiai, rejon jezioroski
Kościół i dąb we wsi Stalmuża (Stelmužė)
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Bažnyčios, Jeziorosy
Miejsce objawienia Najświętszej Maryi Panny, wieś Kvintiškės, rejon jezioroski
Młyn wodny we wsi Šlyninka, rejon jezioroski
Muzeum Krajoznawcze, ul. D. Bukonto 20/1, Jeziorosy
Prywatna kolekcja Vidy Žilinskienė „Wasze Muzeum“ („Jūrų muziejus“),
pl. Laisvoji 14, Salakas, rejon jezioroski
• Ścieżki poznawcze Degučiai i Šašva, wieś Degučiai, Park Regionalny Gražutė
• Ścieżki poznawcze Jaskoniškės i Ilgašilis, Park Regionalny Sarty
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Nabrzeże jeziora Paplovinis w Ignalinie (Ignalina)

Nabrzeże jeziora
Paplovinis w Ignalinie
(Ignalina)

89

Projekt
Kompleksowa przebudowa i dostosowanie do potrzeb turystycznych terenu rekreacyjnego powszechnego użytku przy
ulicy Mokyklos
Udzielone finansowanie
0,18 mln €

Na nabrzeżu urządzono wygodne dojście, skąd można
podziwiać jezioro

O

Nabrzeże jeziora
ul. Mokyklos, Ignalina
Dworzec autobusowy w Ignalinie
ul. Geležinkelio 8, Ignalina
 ~800 m

0 km

Centrum Informacji Turystycznej w
Ignalinie
ul. Ateities 23, Ignalina
Tel. +370 386 52 597
E-mail tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt
 ~1 km

kolice Ignaliny są jednym z najciekawszych terenów turystycznych
na Litwie. Są tu doskonałe warunki do
uprawiania turystyki rowerowej, wodnej, pieszej, sportów zimowych, wypoczynku nad jeziorem lub rzeką, jest też
ponad 200 obiektów wartych obejrzenia: etnograficznych wsi, muzeów, pomników przyrody i in. Miasto Ignalina
jest przytulne, czyste i z roku na rok
coraz piękniejsze. Oferuje ponadto coraz
więcej możliwości rekreacji.
Jednym z najbardziej lubianych przez
mieszkańców i gości Ignaliny miejsc wypoczynkowych i spacerowych jest nabrzeże jeziora Paplovinis. Ludzie przychodzą tu, aby z mostu podziwiać falujące
jezioro i tryskającą z niego na wysokość
11 m fontannę oraz przejść się wzdłuż

jeziora ścieżką spacerową, prowadzącą
przez sosnowy las.
Większość przynajmniej na chwilę
przystaje przed drewnianą rzeźbą „Ignas
i Lina“ (rzeźbiarz Černius) o wysokości 5
m. Według legendy, w tym miejscu znajdował się niegdyś zamek księcia Budrysa. Pewnego dnia wyruszył on do walki z
Krzyżakami, z której już nigdy nie wrócił.
Władzę na zamku przejęła jego piękna
córka Lina. Panowała jednak niedługo.
Wkrótce pokochała jeńca, Krzyżaka Ignasa. Mieszkańcy grodu Pilėnai potępili
i przeklęli Linę w dniu jej wesela. Bóg
Perkun zlitował się nad kochankami i
pozwolił im zamieszkać na dnie jeziora
Paplovinis. W taki sposób nad brzegiem
jeziora pojawiło się nowe miasto nazwane od imienia kochanków Ignaliną.
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Na zdjęciu u góry – odnowiony i czekający na turystów dwór Paliesiaus

Uporządkowane nabrzeże jeziora Paplovinis w Ignalinie jest ulubionym miejscem spacerów
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Dwór Paliesiaus

Drewniana rzeźba „Ignas ir Lina“ o wysokości 5 m symbolizująca pojawienie się nazwy Ignaliny

Dwór Paliesiaus
Paliesius, Ignalinos r.
I–V 9.00–17.00
W sprawie wizyty w weekendy dzwonić
pod numer
tel. +370 683 47081

nowe oraz odnowione ścieżki, dzięki
oświetleniu nawet po zmroku można się
tutaj czuć bezpiecznie.
Zagospodarowane nabrzeże jeziora
jest idealnym miejscem na organizację
imprez, koncertów – ze środków unijnych zbudowano tu scenę z osłoną plandekową.

Centrum turystyczno informacyjne
rejonu ignalińskiego
Ul. Ateities 23, Ignalina
Tel. +370 386 52 597
E-mail tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt

Ignalina

Dzięki środkom z funduszy strukturalnych UE to piękne miejsce nabrało jeszcze
większego uroku. Odnowiono wiadukt
nad jeziorem, linię brzegową i przystań,
zagospodarowano teren w pobliżu rzeźby, urządzono skwer z nawierzchnią asfaltową, skatepark i plac zabaw dla dzieci.
Zwolennicy spacerów mają do dyspozycji

Wzdłuż nabrzeża jeziora Paplovinis wytyczono ścieżki, zbudowano place zabaw dla dzieci

Inne obiekty warte zwiedzenia w Ignalinie
•
•
•
•
•

Centrum Sportu i Rozrywki, ul. Vasario 16-osios 35
Galeria J. Grundy „Skaptukas“, ul. Ažušilės 15
Litewski Ośrodek Sportów Zimowych, ul. Sporto 3
Muzeum Krajoznawcze, ul. Ateities 43
Wieża widokowa na Vilkakalnis, ul. Bokšto

0m

600

Nuotraukoje viršuje – atkurtas ir vėl lankytojų laukiantis Paliesiaus dvaras
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Projekt
Sformowanie kompleksu ulepszania
zdrowia i usług turystycznych oraz rekonstrukcja dworu Paliesiaus przystosowując go do potrzeb tych usług
Przyznane fundusze
0,93 mln. €

Z

unikalnej przyrody oraz jezior słynącej
północno wschodniej części Litwy –
rejonie ignalinskim – znajduje się okazały
pałac w stylu neogotyckim – dwór Palie
siaus z XVII w. Uważa się, że już wówczas
w tym miescu stały drewniane budynki.
Dzisiejszy zespół dworski był wybudowany
na przełomie XVIII – XIX w. Dwór zawsze
grał ważną rolę w kulturalnym i gospodarczym życiu tego kraju, tu przyjeżdżało
wiele słynnych i głośnych osób, żyjących
w XVIII-XIX w. Od 1736 r. gospodarzami
dworu Paliesiaus była rodzina Justyny i Kazimierza Kublickich, która była kuzynami
magnatów Wielkiego Księstwa Litewskiego – Soltanów. Podczas powstań w XIX w.
dwór stał się centrum powstańców tego
regionu, lecz w drugiej połowie XIX w., po
stłumieniu powstań, Kublicy stracili dwór.
Potem dwór należał do kilku innych właścicieli aż w końcu był sprzedany dla generała dywizji fon Eksei, po śmierci którego

Każdy budynek dworski opowiada swoją własną historię

Okolice dworu pulsują XIX wiekiem

Wspaniale pasująca do zespołów budynków dworskich
klinika rehabilitacyjna

dwór w spadku przeszedł w ręce jego wdowie Marii fon Ekse. Po śmierci męża Maria
dosyć szybko zaczęła dzielić ziemię dworską na działki i je sprzedawać chłopom. W
ten to sposób powstała wioska Naujasis
Paliesius oraz małe dworki, folwarki. Niebawem pieniądze za dwór się skończyły i
Maria fon Ekse dwór z całą ziemią dała w
zastaw dla Banku Ziemskiego w Wilnie.
Po Pierwszej Wojnie Światowej właścicielem dworu Paliesiaus stał się Romuald Brzeziński, lecz przed Drugą Wojną
Światową ta część Litwy znalazła się w
terytorium Białorusi i dwór stał się własnością państwa. W czasie wojny całe mienie dworskie było skradzione a dworskie
budynki częściowo zburzone. Po wojnie
budynki dworskie przejął kołchoz o nazwie
„Naujasis kelias“ („Nowa droga“) a sam
dwór przestał egzystować. W 1956 r. pałac
był w tak opłakanym stanie, iż miejscowi
go całkowicie zburzyli a cegły powynosili

po domach. W najlepiej zachowanym
budynku dworskim – domku nadzorcy zamieszkało kilka rodzin.
Z funduszy fondów strukturalnych UE
odbudowano dworski zespół architekturalny. Byłe ruiny zamieniły się w zespół
kulturalny, wypoczynkowy oraz rozrywkowy. Rozkoszować się XIX-wieczną duszą
dworską można i dłużej: w byłym domku
nadzorcy dworskiego znajduje się hotel,
zatroszczono się o żywienie gości, są usługi
SPA, organizowane imprezy kulturalne. W
odnowionych pomieszczeniach mieszkalnych jest możliwość popatrzeć na niektóre historyczne fragmenty tego budynku,
drewniane konstrukcje, unikalne elementy
sufitu oraz inne historyczne detale architektury. W odnowionym i dawnym blaskiem szczycącym się dworze odbywają
się koncerty muzyki kameralnej, plenery
malarskie, programy edukacyjne przeznaczone dla uczniów z rejonów okolicznych,
wieczerze dla smakoszy i inne imprezy. Na
miejscu pozostałych fundamentów został
odbudowany budynek gospodarczy, a w
nim urządzona piekarnia, w której według
autentycznej receptury litewskiego dziedzictwa kulinarnego pieczone są różne
wyroby. Sielański duch dworu nie trudno
wyczuć i w uporządkowanym parku – zostały odnowione ścieżki pieszych oraz z
kamieni polnych i materiałów spajających
został zrobiony płotek, ścianki podporowe.
Drzwi dla turystów otwarły też odnowiona stadnina o unikalnej formie podkowy
oraz lodownia dworska, które zostały
wybudowane na początku XIX w. W lodowni planuje się otworzyć ekspozycję
znalezisk archeologicznych, archiwalnych

materiałów oraz fotografii dworu Paliesis.
Natomiast wnętrza stajni będą przeznaczone do konferencji, seminarium, koncertów
oraz innych imprez. Na dworze odbudowanym z ruin została otwarta klinika terapii ruchowej oraz rehabilitacji w Paliesis. W
klinice można nie tylko odpocząć, odzyskać
siły, szczególnie po chorobach, urazach,
intensywnej pracy oraz przeżyciach emocionalnych. Główny kierunek działalności
kliniki to leczenie indywidualne oraz wysiłek
fizyczny. Takie leczenie jest dostosowane z
leczeniem medykamentami, fizioterapiją,
masażem, zrównoważonym żywieniem, terapią klimatyczną oraz procedurami panowania nad stresem. Po użyciu najnowszych
technologii informacyjnych oraz medycyny
telemetrycznej na każdym zajęciu jest obserwowana reakcija organizmu, mierzone
wskaźniki zmęczenia. W sprawie urazów
oraz przygotowania fizycznego są konsultowani również profesjonalni sportowcy.

W byłym domku nadzorczym dworu Paliesiaus obecnie znajduje się hotel

Odnowione pomieszczenia dworu
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Młyn wodny w
Ginutanach (Ginučiai)
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Projekt
Renowacja młyna wodnego w Ginutanach i zagospodarowanie terenu wokół
obiektu w celu dostosowania do potrzeb
turystycznych
Udzielone finansowanie
0,17 mln €

Owiany legendami młyn w Ginutanach od dawna wzbudza zainteresowanie zwiedzających

P
Młyn wodny w Ginutanach (Ginučiai)
Ginutany, rejon ignaliński
Tel. +370 386 47 478
E-mail info@anp.lt
II–VII godz. 10.00–18.00
Dworzec autobusowy w Ignalinie
ul. Geležinkelio 8, Ignalina
 ~14 km

0 km

Centrum Informacji Turystycznej w
Ignalinie
ul. Ateities 23, Ignalina
Tel. +370 386 52 597
E-mail tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt
 ~14 km
Centrum Informacji Auksztockiego
Parku Narodowego
ul. Lūšių 16, Połusze, rejon ignaliński
Tel. +370 386 47 478
E-mail info@anp.lt
www.anp.lt
 ~14 km

rzy okazji zwiedzania Auksztockiego
Parku Narodowego turyści często zaglądają do Ginutan – niedużej, urokliwej
wsi położonej między jeziorem Almajas i
Sravinaitis, nad rzeczką Srovė. Nazwę wieś
zawdzięcza pobliskiemu grodzisku w Ginutanach, którego nazwa wywodzi się z kolei
od słowa „ginti“ (bronić). Przypuszcza się,
że w IX-XII w. na grodzisku stał drewniany
zamek Łyngmiany (Linkmenys).
Pierwsza wzmianka o Ginutanach w
źródłach pisanych pochodzi z XVI w. Wieś
zachowała strukturę uliczną, polegającą
na rozmieszczeniu wszystkich zabudowań
wzdłuż jednej ulicy. We wsi otoczonej
lasem dębowym znajduje się urokliwy
stary cmentarzyk, ścieżka spacerowa prowadzi do wsi Połusze (Palūšė). Niezwykle
piękne okolice obfitujące w jeziora od
dawna cieszą się zainteresowaniem turystów, dlatego nie brakuje tu gospodarstw

agroturystycznych, rozwinięta jest również turystyka wodna.
Najsłynniejszym obiektem w Ginutanach jest młyn wodny z XIX w. – obiekt
dziedzictwa kulturowego i technicznego.
Zbudował go właściciel dworu w Łyngmianach J. Gimžauskas. Mieszkańcy wsi
nie byli zadowoleni z obecności młyna – z
powodu zapory młyńskiej wielokrotnie
dochodziło do podtopień gruntów i pastwisk. Chłopi procesowali się z ziemianinem, dopóki nie zasądzili połowy młyna.
Młyn był czynny do 1968 r. Nie tylko mielił zboże na mąkę, dodatkowo wytwarzał
prąd na potrzeby wsi. Po drugiej stronie
rzeczki Srovė czynny był niewielki tartak,
w którym produkowano gonty – deski do
wykonywania pokryć dachowych.
Podobnie jak większość młynów na Litwie, ten również jest owiany legendami.
Lokalni mieszkańcy wierzyli, że był

2

Na zdjęciu u góry – młyn wodny w Ginutanach – zabytek techniki z XIX w. z zachowanym wyposażeniem

Turystów przyciąga przepływająca obok rzeczka Srovė z kaskadami wodnymi
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Młyn czynny przez cały rok czeka na zwiedzających: można tu obejrzeć ekspozycje, zjeść posiłek w kawiarni obok,
podziwiać piękne otoczenie

siedliskiem diabłów, które bez przerwy płatały figle: wysypywały mąkę z
worków, w nocy włóczyły się po wsi i
ujeżdżały konie. Diabły zniknęły, gdy
młyn został zamknięty.
W 1978 r. młyn nabył ośrodek turystyczny w Ignalinie, odnowił go i przekształcił w muzeum młynarstwa. Eksponowane są w nim oryginalne urządzenia:
od koła młyńskiego, mechanizmu do
podnoszenia worków poczynając, na żarnach i pytlach – urządzeniach służących
do odsiewania mąki od otrąb, kończąc.
To unikalne wyposażenie zostało ostatnio
odnowione dzięki wsparciu finansowemu
z funduszy unijnych. Poddano renowacji
również budynek młyna oraz uporządkowano teren wokół niego.

Na piętrze urządzono wystawę starych narzędzi gospodarskich, używanych
podczas siewu, pieczenia chleba i innych
czynności. Młyn zdobią obrazy autorstwa
malarza z Ignaliny Petrasa Gaižutisa, opowiadające historię, legendy oraz podania
dotyczące regionu i samego obiektu.
Do młyna zaglądają uczestnicy wycieczek poznawczych po Auksztockim Parku
Narodowym, pojedynczy podróżnicy oraz
najczęściej – turyści wodni. Uczestnicy
spływu na trasie zwanej „Wielkim kręgiem“ („Didysis ratas“) przy młynie muszą przenieść kajaki lub łodzie przez drogę, mogą przy tym zwiedzić obiekt, zjeść
posiłek w pobliskiej kawiarni, skorzystać
z kąpieli w wodzie spienionej przez koła
młyńskie.
Jadąc do Ginutan można podziwiać wspaniały krajobraz Auksztockiego Parku Narodowego

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie ignalińskim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dużym zainteresowaniem turystów cieszą się eksponowane w młynie autentyczne narzędzia

Ekspozycja w Muzeum Rybołówstwa
Grodziska w Papiliakalnė i Ginutanach, Gmina Łyngmiany
Grodzisko Ažušilė
Kościół Św. Józefa w Połuszach
Ladakalnis (Góra Lodowa), wieś Papiliakalnė
Młyn wodny w Gaveikėnai
Muzeum Dawnego Pszczelarstwa, wieś Strypejki (Stripeikiai)
Wieś etnograficzna Meironys
Wieś etnograficzna Strypejki
Wieś etnograficzna złożona z czterech zagród w Sołach, Soły (Salos II)
Wieża widokowa w Šiliniškės („Bitė“, pol. „Pszczoła“)
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Turystyka wodna na
jeziorach Auksztoty
(Aukštaitija)
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Projekty
Przygotowanie publicznej infrastruktury turystycznej dla krajowego turystycznego szlaku
wodnego „Jeziora w Auksztockim Parku Narodowym“ oraz jej dostosowanie do nowoczesnej obsługi turystów wodnych
Odnowienie centrum turystycznego we wsi Połusze w celu dostosowania do nowoczesnej obsługi
turystów i kompleksowej działalności
Udzielone finansowanie
1,81 mln €
Wieś Połusze przyciąga turystów uporząd
kowanymi strefami wypoczynkowymi

A

Przystań dla łódek w Połuszach
Połusze (Palūšė), rejon ignaliński
Tel. +370 615 28840, +370 682 26284
E-mail valtine@valtine.lt
www.valtine.lt
Dworzec autobusowy w Ignalinie
ul. Geležinkelio 8, Ignalina
 ~5 km

0 km

Centrum Informacji Turystycznej w
Ignalinie
ul. Ateities 23, Ignalina
Tel. +370 386 52 597
E-mail tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt
 ~5 km
Centrum Informacji Auksztockiego
Parku Narodowego
ul. Lūšių 16, Połusze, rejon ignaliński
Tel. +370 386 47 478
E-mail info@anp.lt
www.anp.lt
 ~9 km

uksztocki Park Narodowy słynie z
jezior – jest ich tu aż 127. Część jest
połączona rzeczułkami oraz kanałami, jest
to zatem doskonałe miejsce do uprawiania
turystyki wodnej. Po parku można pływać
kajakami, łódkami czy kanoe. Najpopularniejsze szlaki wodne mają początek we wsi
Połusze, położonej nad brzegiem jeziora
Łusza (Lūšiai).
Największym zainteresowaniem turystów cieszy się jedno- lub dwudniowa
wyprawa po jeziorach Auksztockiego
Parku Narodowego, zwana „Didysis ratas“ („Duże koło“). Najczęściej trasa jest
pokonywana łódkami, można też płynąć
kajakiem lub kanoe. Szlak o długości 28
km obejmuje 11 jezior, kilka rzek i kanałów, które tworzą koło. W czasie wyprawy można zejść na brzeg i zwiedzić
urokliwą wieś Meironys, dąb w Puziniškis,
przy którym znajduje się taras widokowy,
skąd rozlega się widok na jeziora Asalnai i

Asalnykštis, oraz młyn wodny z XIX w. z
ekspozycją muzealną we wsi Ginutany.
Jeśli kogoś nie zniechęci wchodzenie na
wysokie wzgórze, zwane Ladakalnis, jego
oczom ukaże się wyjątkowa panorama z
lasami ciągnącymi się aż po horyzont oraz
pięcioma położonymi w nich jeziorami.
Inny szlak wodny, rozpoczynający się w
Połuszach, zwłaszcza lubiany przez kajakarzy, prowadzi przez jeziora Łusze, Šakarvai
i Žeimenys oraz rzekę Żejmianę (Žeimena).
Jego długość wynosi około 34 km. Po drodze znajdują się obiekty warte zwiedzenia:
młyn wodny w Pakretuonė, kościół neogotycki z początku XX w. w Kołtynianach
(Kaltanėnai). Dwudniową wyprawę można
wydłużyć do czterech lub pięciu dni: Żejmiana wpada do Wilii, można zatem dopłynąć nawet do Wilna.
Wieś Połusze często zwana jest bramą
do auksztockich jezior. Turystyka wodna
jest tu rozwijana od ponad

2

Na zdjęciu u góry – jeziora na terenie Auksztockiego Parku Narodowego – raj dla miłośników turystyki wodnej

Przytulne domki, uporządkowane kempingi, ośrodki wypoczynkowe z meblami ogrodowymi obiecują komfortowy
wypoczynek na łonie natury
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Połusze – brama prowadząca do wspaniałych jezior Auksztoty

półwiecza – przystań „Palūšės valtinė“
otwarto w 1959 r. Przypuszcza się, że jest
to najstarsza i największa przystań dla
łódek na Litwie. Można tu wypożyczyć
sprzęt niezbędny do uprawiania turystyki wodnej: łódki, kanoe i nawet ogromny
garnek, w którym można ugotować kaszę
dla 50 osób. Pracownicy firmy chętnie doradzają w opracowaniu trasy i znalezieniu
noclegu.
Ostatnio stara przystań i brzeg jeziora
Łusza odżyły. Za środki z funduszy strukturalnych UE odnowiono nabrzeże oraz

Podczas podróży wodnymi szlakami turystycznymi warto wstąpić do Muzeum Dawnego Pszczelarstwa w celu
zapoznania się z litewskimi tradycjami pszczelarskimi

przechowalnię łódek. Na turystów czekają
uporządkowane kempingi, ośrodki wypoczynkowe z meblami ogrodowymi, altankami, miejscami na ogniska, ścieżkami
oraz parkingami.
Wieś Połusze jest lubiana przez turystów nie tylko ze względu na możliwości
uprawiania turystyki wodnej. Do tej wsi,
zwanej stolicą Auksztockiego Parku Narodowego, wczasowicze przybywają w celu
obejrzenia słynnego kościoła Św. Józefa –
jednej z najstarszych na Litwie drewnianych świątyń, wzniesionych w połowie
XVIII w. Warta uwagi jest nowa ekspozycja
przygotowana przez dyrekcję Auksztockiego Parku Narodowego, której główny temat brzmi „Ludzie jezior“. Zapoznaje ona
z dawnymi i współczesnymi sposobami
połowu ryb, spławianiem drewna i innymi
rodzajami rzemiosł, uprawianymi przez
mieszkańców regionu oraz ich trybem życia. Warto udać się na spacer botaniczną
ścieżką dydaktyczną o długości 3,5 km.
Podczas przechadzki można obejrzeć około 150 odmian roślin, w tym 9 wpisanych
do Czerwonej Księgi Litwy.

Po odnowieniu stara przystań dla łódek i nabrzeże jeziora Łusze stały się bardziej
atrakcyjnym miejscem dla miłośników turystyki wodnej

Inne obiekty warte zwiedzenia w Połuszy:

Utrzymany w stylu ludowym kościół Św. Józefa z ośmioboczną dzwonnicą we wsi Połusze – jedyny tego rodzaju
na Litwie

• Ekspozycja w Centrum Informacji Auksztockiego
Parku Narodowego
• Muzeum Dawnego Pszczelarstwa, wieś Strypejki (Stripeikiai)
• Parafialny kościół Św. Józefa
• Ścieżka botaniczna
• Ścieżka z rzeźbami biegnąca wzdłuż jeziora Łusza
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Grodziska w Okręgu
Uciańskim (Utena)
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Projekt
Uporządkowanie grodzisk w Okręgu
Uciańskim oraz ich dostosowanie do potrzeb turystycznych
Udzielone finansowanie
0,11 mln €

Grodzisko w Svirnai

P

Centrum Informacji
Turystycznej w Oniksztach
ul. Gegužės 1, Onikszty
Tel. +370 381 59 177
E-mail antic@zebra.lt
www.antour.lt

Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Malatach
ul. Inturkės 4, Malaty
Tel. + 370 383 51 187
E-mail turizmas@moletai.lt
www.infomoletai.lt

Centrum Informacji
Turystycznej w Ignalinie
ul. Ateities 23, Ignalina
Tel. +370 386 52 597
E-mail tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt

Centrum Informacji Turystycznej w Ucianie
ul. Stoties 39, Uciana
Tel. +370 687 21 938
E-mail tic@utenainfo.lt
www.utenainfo.lt
Centrum Informacji Turystycznej w Jeziorosach
pl. Sėlių 22, Jeziorosy
Tel. +370 385 37 171, +370 682 40 988
E-mail poilsis@zarasai.lt
www.zarasai.lt/tic

ierwsze grodziska – umocnione wzgórza, na których znajdował się zamek
lub osada – na terenie Litwy pojawiły się na
przełomie I i II tysiąclecia p.n.e. i były użytkowane do XV w. Na Litwie istnieje około
840 grodzisk, jest to bodajże największe ich
skupisko na świecie. Szczególnie dużo grodzisk zachowało się w okolicach Uciany –
182, co stanowi 22% wszystkich grodzisk
na Litwie.
Grodziska są ważnym zabytkiem historycznym, dlatego samorządy dbają o ich
ochronę oraz starają się zwiększyć atrakcyjność turystyczną tych obiektów. Okręg
Uciański na ten cel pozyskał wsparcie unijne.
Za przydzielone środki uporządkowano 15
grodzisk: wycięto zbędne drzewa i krzewy,
w niektórych miejscach urządzono schody,
strefy wypoczynkowe z ławkami, stołami,
koszami na śmieci, tablicami informacyjnymi i wskazówkami. Malownicze grodziska w
okolicach Uciany są warte uwagi!
1. Grodzisko w Svirnai (Žiogai)
(rejon oniksztyński, Gmina Kowarsk)
Jak dojechać: jadąc drogą Onikszty–Wiłkomierz (Anykščiai–Ukmergė, 120) należy
minąć miejscowość Kowarsk, dojechać do
doliny rzeki Świętej, skręcić w polną dróżkę
w prawo (widnieje wskazówka) i przejechać
200 m.

0 km

10

Na zdjęciu u góry – widok grodziska w Pakalniai z brzegu jeziora Vidinkstas

Grodzisko w Liudiškiai

To potężne grodzisko o stromych zboczach jest datowane na I bądź początek II
tysiąclecia. Na jego szczycie stoi wieża triangulacyjna, służąca do ustalania położenia
punktów geodezyjnych. U podnóża grodziska znaleziono srebrne ozdoby.
2. Grodzisko w Palatavys (rejon
oniksztyński, Gmina Traszkuny (Troškūnai))
Jak dojechać: na drodze Onikszty–Traszkuny (Anykščiai–Troškūnai, 121), nie dojeżdżając rzeki Latava (droga wyraźnie skręca
na zachód) należy skręcić w prawo w dróżkę,
minąć rzekę i ponownie skręcić w prawo.
Przejechać 900 m od drogi głównej. Po
prawej stronie widnieje polana porośnięta
sosnami. Należy się tu zatrzymać i, kierując
się w lewo, ledwie widoczną ścieżką leśną
przejść 100 m.
W XIII–XIV w. w tym miejscu wznosił się
zamek. Niektórzy historycy twierdzą, że należał on do króla Litwy Mendoga (ok. 1200–
1263). Nie jest wykluczone, że koronacja
odbyła się właśnie w tym miejscu.
3. Grodzisko w Liudiškiai
(rejon oniksztyński, Gmina Onikszty)
Jak dojechać: po przejechaniu 1,5 km drogą Onikszty-Malaty (Anykščiai–Molėtai)
należy wjechać na wzgórze, w lesie Girelė
skręcić w prawo i przejechać 50 m (jest
wskazówka, grodzisko widnieje w lesie).
Grodzisko w kształcie ściętego stożka
najbardziej zachwyca wiosną, gdy zakwitają
przylaszczki. U jego podnóża szumi rzeczka
Šaltupis. Na podstawie znalezionych wyrobów ceramicznych z powierzchnią kreskowaną i szorstką oraz drewnianych zasieków
grodzisko jest datowane na pierwszą połowę
I tysiąclecia.
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Grodzisko w Daugailiai

4. Grodzisko w Lygamiškis
(rejon uciański, Gmina Uszpol (Užpaliai))
Jak dojechać: jadąc drogą żwirową Uszpol-Świadoście (Užpaliai-Svėdasai), należy minąć
rzekę Świętą, na pierwszym skrzyżowaniu
skręcić w lewo i przejechać 1 km (grodzisko
znajduje się po prawej stronie drogi).
Na podstawie znalezionych wyrobów
ceramicznych z powierzchnią kreskowaną i
szorstką grodzisko znajdujące się na prawym
brzegu rzeki Geniupis datowane jest na I tysiąclecie.
5. Grodzisko w Zabičiūnai
(rejon jezioroski, Gmina Antolepty)
Jak dojechać: grodzisko znajduje się nieopodal drogi Antalieptė–Zabičiūnai, przed
miejscowością Zabičiūnai.
Na podstawie znalezionych wyrobów ceramicznych z gładką powierzchnią grodzisko
jest datowane na I tysiąclecie p.n.e. – początek I tysiąclecia n.e. Znaleziska są przechowywane w Litewskim Muzeum Narodowym
w Wilnie.

Grodzisko w Lygamiškis
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Grodzisko w Mažulonys

6. Grodzisko w Gutaučiai (rejon jezioroski, Gmina Antolepty (Antalieptė))
Jak dojechać: jadąc drogą Gaugiele-Dusiaty (Daugailiai–Dusetos, 178) w lesie Jakavonis należy skręcić w lewo w kierunku Veleikiai (grodzisko znajduje się w odległości 200
m od drogi po lewej stronie, nie dojeżdżając
do Veleikiai).
Jest to jedno z największych i najbardziej
malowniczych grodzisk w rejonie jezioroskim. Pod koniec XIX w. na pobliskich polach
znaleziono żelazne siekiery i noże, odpady z
wytopu żelaza i inne przedmioty. Grodzisko
jest datowane na pierwszą połowę I tysiąclecia.

dawnej osady, znaleziono różnego rodzaju
wyroby ceramiczne lepione ręcznie oraz z
powierzchnią kreskowaną.

kalnas). Na podstawie znalezisk u podnóża
datuje się je na V w. p.n.e.

7. Grodzisko w Daugailiai (rejon uciański, Gmina Daugiele (Daugailiai))
Jak dojechać: od kościoła w Daugielach
należy przejść 150 m ścieżką na północ.
Na otoczonym mokradłami wzgórzu
o stromych zboczach do 1766 r. stał kościół, plac przykościelny był zarazem miejscem pochówków. U podnóża, na terenie

9. Grodzisko w Sokiškiai
(rejon ignaliński, Gmina Dukszty (Dūkštas)
Jak dojechać: jadąc drogą Ignalina–Jeziorosy (Ignalina–Zarasai, 102) przed jeziorem
Parsvėtas należy skręcić w lewo w kierunku
miejscowości Salakas. Za jeziorem Samanis
skręcić w lewo i przejechać 300 m (grodzisko znajduje się po lewej stronie drogi).
Grodzisko w Sokiškiai, położone na zachodnim brzegu jeziora Samanis, zwane jest
również Górą Czarnoziemną (Juodžeminis

10. Grodzisko w Dūkšteliai (Senasis
Dūkštas) (rejon ignaliński, Gmina Dukszty
(Dūkštas))
Jak dojechać: jadąc drogą Ignalina–Jeziorosy (102) przed jeziorem Parsvėtas należy
skręcić w lewo. W Dūkšteliai skręcić w kierunku Antonowa (Antanavas) i przejechać
1,5 km (grodzisko znajduje się po lewej stronie drogi).
Grodzisko było użytkowane w drugiej połowie I tysiąclecia p.n.e. – na początku I tysiąclecia n.e. Na grodzisku oraz w pobliskiej
miejscowości znaleziono wyroby ceramiczne z powierzchnią kreskowaną i szorstką, żużel, zwęglone zboże oraz pozostałości bruku
kamiennego (ogółem 32 znaleziska). Są one
przechowywane w Ermitażu w Petersburgu,
Muzeum Wojskowym im. Witolda Wielkiego w Kownie oraz Litewskim Muzeum Narodowym w Wilnie.

Grodzisko w Sokiškiai

Grodzisko w Kertuoja

Grodzisko w Liesėnai

8. Grodzisko w Pakalniškiai (rejon jezioroski, Gmina Turmonty (Turmantas))
Jak dojechać: grodzisko znajduje się między drogą Jeziorosy–Ignalina (102) oraz zachodnim końcem jeziora Ramis.
Grodzisko położone nieopodal jeziora Ramis jest datowane na I tysiąclecie p.n.e. – I
tysiąclecie n.e.
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Hipodrom w Ucianie
(Utena)
Grodzisko w Pakalniai

11. Grodzisko w Mažulonys
(rejon ignaliński, Gmina Ignalina)
Jak dojechać: z drogi Ignalina–Cejkinie
(Ignalina–Ceikiniai) należy skręcić w drogę
Urviniškė–Senasis Daugėliškis i przejechać
1,2 km.
Grodzisko, położone na wschodnim brzegu jeziora Vėlys, było użytkowane w I-XIII
w. Na grodzisku i w pobliskiej miejscowości
odkryto pozostałości budynków, wyroby
garncarskie, broń z XI-XIII w. (żelazne siekiery, noże, końcówki włóczni, strzał), narzędzia pracy (sierpy, narzędzia przędzalnicze),
ozdoby (naszyjniki z mosiądzu, bransoletki,
broszki) oraz wyposażenie jeździeckie (wędzidło, strzemię).
12. Grodzisko w Kertuoja
(rejon malacki, Gmina Inturki (Inturkė))
Jak dojechać: grodzisko znajduje się
między drogą Inturkė–Lakaja i jeziorem
Kertuojai.
Grodzisko wznoszące się nad brzegiem
jeziora Kertuojai jest datowane na drugą
połowę I tysiąclecia p.n.e. – początek I tysiąclecia n.e.
13. Grodzisko w Pakalniai
(rejon uciański, Gmina Leluny (Leliūnai))
Jak dojechać: drogą Pakalniai–Leliūnai należy przejechać 800 m, grodzisko widnieje
po prawej stronie.
Położone na południowo-zachodnim brzegu jeziora Vidinkstas grodzisko datowane

jest na I tysiąclecie p.n.e. – początek II tysiąclecia n.e. W 1918 r. mieszkańcy wsi na
szczycie góry ustawili dębowy krzyż o wysokości 18 m z napisem „Boże, chroń Litwę”.
Obecnie w jego miejscu stoi nowy krzyż
pochodzący z 1999 r. autorstwa artysty ludowego P. Kaziūnasa. Na terenie grodziska
znajdują się groby czterech partyzantów.
14. Grodzisko w Maišiakulė
(rejon malacki, Gmina Owanta (Alanta))
Jak dojechać: jadąc drogą Alanta–Pakalniai, za rzeką Suoja należy skręcić w lewo i
przejechać 480 m do tamy młyńskiej. Grodzisko znajduje się za nią, na drugim brzegu
rzeki Vastapa.
Grodzisko o stromych zboczach i wysokości 24 m jest datowane na I tysiąclecie – początek II tysiąclecia.

Hipodrom w Ucianie (Utena)
ul. Užpalių 97, Uciana
+370 5 264 1239
E-mail: office@cassandra.lt
www.cassandra.lt
Dworzec autobusowy w Ucianie
ul. K. Donelaičio 30, Uciana
 ~4 km

Centrum Informacji Turystycznej w
Ucianie
ul. Stoties 39, Uciana
Tel. +370 687 21 938
E-mail tic@utenainfo.lt
www.utenainfo.lt
 ~4 km

15. Grodzisko w Liesėnai (rejon malacki, Gmina Widziniszki (Videniškiai))
Jak dojechać: należy jechać drogą Malaty-Wiłkomierz (Molėtai–Ukmergė, 115), grodzisko wyłoni się przed miejscowością Widziniszki (znajduje się w odległości 100 m od
drogi po lewej stronie).
Na podstawie wyrobów ceramicznych
i żużlu, znalezionego na grodzisku i u jego
podnóża datuje się je na I tysiąclecie – początek II tysiąclecia. Znaleziska są przechowywane w Litewskim Muzeum Narodowym
w Wilnie.

Szlak turystyczny:
Grodzisko w Svirnai – grodzisko w Liūdiškiai – grodzisko w Palatavys – grodzisko w
Sokiškiai – grodzisko w Dūkšteliai – grodzisko w Mažulonys – grodzisko w Liesėnai –
grodzisko w Kertuoja – grodzisko w Maišiakulė – grodzisko w Lygamiškis – grodzisko w
Daugailiai – grodzisko w Pakalniai – grodzisko w Gutaučiai – grodzisko w Zabičiūnai –
grodzisko w Pakalniškiai
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Projekt
Rozwój infrastruktury hipodromu Rašė
w Ucianie oraz jej dostosowanie do potrzeb turystycznych
Udzielone finansowanie
1,23 mln €

H

erb powiatu uciańskiego przedstawia konia. Przypomina on o starych
i głębokich tradycjach hodowli koni w
tym regionie. Konie są tu rozmnażane i
hodowane, organizuje się najsłynniejsze i
cieszące się największą popularnością na
Litwie konne zawody sportowe. Jedną z
najważniejszych imprez zimowych są odbywające się od ponad 200 lat wyścigi na
zamarzniętym jeziorze Sarty (Sartai).
Latem miłośnicy koni gromadzą się na
wyścigach rysaków organizowanych na
hipodromie Rašė. Jest to najważniejsze od
ponad półwiecza letnie święto sportowe.
Hipodrom, położony w dzielnicy Uciany
zwanej Rašė, jak żaden inny na Litwie, od
pewnego czasu nie odpowiadał standardom międzynarodowym. Była to poważna
przeszkoda w rozwoju sportów konnych na

Odbywające się latem wyścigi kłusaków przyciągają na
hipodrom w Ucianie tłumy miłośników koni

Hipodrom rozlokowany w dzielnicy Uciany Rašė – to miejsce chętnie odwiedzane zarówno przez miłośników sportów
konnych, jak i turystów

Litwie. Niedługo zostanie ona wyeliminowana, gdyż latem 2013 r. dobiegną końca
prace w zakresie renowacji hipodromu:
stanie się on nowoczesnym ośrodkiem
uprawiania sportów konnych, spełniającym najsurowsze wymagania. Obiekt ten
dzięki wykorzystaniu środków z funduszy
strukturalnych UE zostanie odnowiony,
powiększony oraz dostosowany do potrzeb sportowców i turystów.
Na terenie hipodromu rozlokuje się
centrum zajmujące się organizowaniem
wyścigów, zostaną odnowione trybuny
na 594 miejsc oraz uporządkowany teren.
Zmodernizowany obiekt będzie miejscem
organizowania różnego rodzaju imprez
sportowych na skalę krajową i międzynarodową oraz wyścigów próbnych. W
stadninie będą hodowane i trenowane

konie, będą mogli z niej korzystać zarówno
zawodowi sportowcy, jak i amatorzy jazdy
konnej.
W centrum organizowania wyścigów
zostanie urządzona kawiarnia oraz sala
konferencyjna, w której będą odbywać
się konferencje i seminaria. Nieopodal
powstanie nietypowy dom gościnny.
Nietypowy dlatego, że przeznaczony dla
osób podróżujących konno. Powstanie też
hotel-stajnia dla 60 koni. Dotychczas na

Litwie nie istniał podobny ośrodek. Pomysł
zrodził się z myślą nie tylko o uczestnikach
zawodów, ale też turystach. Na świecie
coraz większą popularność zdobywa turystyka konna, Litwa zaś, zwłaszcza rejon
uciański, jest miejscem szczególnie nadającym się do uprawiania tego rodzaju rekreacji. Panują warunki sprzyjające podróżom
konnym: sporo tu dzikiej przyrody, jezior i
rzek dających ochłodę w upalne letnie dni,
uroczych ścieżek leśnych i polnych.

Na odnowionym hipodromie w Ucianie nie cichnie gwar

Inne obiekty warte zwiedzenia w Ucianie i rejonie uciańskim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na hipodromie w Ucianie odbywają się popularne zawody konne

Grodzisko Daugailiai, rejon uciański
Grodzisko Lygamiškis, rejon uciański
Grodzisko Pakalniai, rejon uciański
Grodzisko we wsi Narkūnai, rejon uciański
Młyn wodny we wsi Minčia, rejon uciański
Muzeum Ceramiki Vytautasa Valiušisa, ul. Topolių 7, Leluny, rejon uciański
Muzeum Krajoznawcze, pl. Utenio 3, Uciana
Muzeum Wilka, wieś Indubakiai, rejon uciański
Odkrywka konglomeratów, wieś Užpaliai, rejon uciański
Stara stacja pocztowa w Ucianie, ul. J. Basanavičiaus 36, Uciana
Wieś etnograficzna Šuminai, rejon uciański
Zespół budynków dworskich we wsi Bikuškis, rejon uciański
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Projekt
Budowa parku aktywnej turystyki, wypoczynku oraz rozrywek w Oniksztach na
górze Kalita
Przyznane fundusze
0,79 mln. €

Góra Kalita zaprasza miłośników ekstremalnego sportu

P

Centrum sportu oraz
rekreacji „Kalita“
Ul. Kalno 25, Anykščiai
Tel. +370 381 78 144
E-mail. kalita@res.lt
www.kalitoskalnas.lt

0m

Kwiecień–wrzesień
I–V czas 13.00–22.00
VI czas 10.00–22.00
VII czas 10.00–21.00
Październik–marzec
I–VII 11.00–17.00
W razie potrzeby czas
pracy może podlec
zmianie

Centrum turystyczno
informacyjny w
Oniksztach
Ul. Gegužės 1, Anykščiai
Tel. +370 381 59 177
E-mail. antic@zebra.lt
www.antour.lt

o wschodniej stronie miasta Onikszty
(Anykščiai), gdzie zbiegają się rzeki
Święta oraz Onikszta, trudno nie spostrzec pagórka – góry Kalita. Kiedyś, jak
pisał pisarz litewski Antanas Vienuolis,
stał tu do hrabiego Nykštys należący
dwór. Dzisiaj ów obiekt stał się szczególnie lubianym miejscem przez miłośników
aktywnego odpoczynku, więc turyści
nie powinni ominąć tego parku, zakątka
szczególnie pięknej przyrody. I nie ma
znaczenia, czy do regionu Auksztoty
pojedziecie w zimie, czy latem – zawsze
znajdziecie tu sposób na spędzenie czasu.
Góra Kalita zaprasza do unikalnego spędzenia czasu. Najbardziej ów
obiekt turystyczny jest znany z trasy sanek – to jedyna rozrywka takiego
rodzaju w naszym kraju. Trasa składa
się z 5-u zakrętów, skoczni oraz pętli,

które przejedziecie z prędkością 40 km/h.
Trasa o długości prawie 500 metrów ze
zjeżdżalniami da sporo dobrych emocji
oraz udzieli niezapomnianych wrażeń. A
najważniejsze że sankami letnimi po trasie można przelecieć się tyle latem, tyle
zimą. Miłośnicy sportów ekstremalnych
też będą zadowoleni, ponieważ na górze
Kality jest dozę adrenaliny gwarantujący
atrakcjon w formie koła, w którym siedząc
wraz z kolegą możecie wesoło potaczać
się po parku Kalita. O zimnej porze roku,
gdy spada śnieg, góra Kalita jest przystosowana do narciarstwa górskiego. W zimie tu urządzone są 4 trasy, a ich długość
waha się od 200 do 400 metrów. Także
jest park śnieżny z oddzielnym dźwigiem,
w którym swoje siły mogą wypróbować miłośnicy sportów ekstremalnych
narciaże oraz uprawiający snowboard.
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Na zdjęciu u góry – zwiedzający „Kalitę“ zdobywają górę

W Oniksztach znajdziecie jedyną na Litwie letnią trasę dla sanek
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Kościół Św. Mateusza w
Oniksztach (Anykščiai)
Prace wyrównania śniegu

Z góry Kalita otwiera się wspaniały widok.
Zaś wygodny plan trasy pozwala się odprężyć i z wielką przyjemnością zażywać
tej jednej z najpopularniejszych rozrywek
zimowych. Na górę Kalita jeździ 5 dźwigów (oddzielnym dźwigiem jadą tylko
dziedzi i początkujący). Ci goście centrum
rozrywkowego, którzy nie posiadają inwentarza do łyżwiarstwa, zawsze mogą go
wynająć na miejscu. A żeby czas w parku
płynął treściwie oraz bezpiecznie, z łyżwiażami nie posiadającymi doświadczenia
pracują profesjonalni instruktorzy.
I chociaż w zimową porę słońce chowa
się szybciej za horyzont, jest możliwość
używać trasy i wieczorem, ponieważ trasy są doskonale oświetlone. A rozgrzać się
gorącym kubkiem herbaty czy odpocząć
po wyczerpującej siły rozrywce moża tu

na miejscu w kawiarni, która znajduje
się w ogrzewanym pomieszczeniu tego
centrum. Do urządzenia tak pięknego
centrum rozrywek w prześlicznym zakątku przyrody przyczyniło się materjalne
wsparcie fondów UE. Po wykorzystaniu jej
funduszy zostały urządzone sieci inżynieryjne w budynku centrum turystycznego,
zamontowany system oświetleniowy na
górze po przebudowie systemu inżynieryjnego sieci elektrycznej. Również zostały
zamontowane dwa nowe dźwigi oraz kupione 2 urządzenia do produkowania śniegu, tak zwane działa. Został zakupiony też
nowy i nowoczesny sprzęt do urządzenia
tras narciarskich, przystosowany do urządzenia parku śnieżnego. Techniczne możliwości tego sprzętu pozwolą jeszcze lepiej
przygotować trasy.

Kościół Św. Mateusza w Oniksztach
(Anykščiai)
ul. Vilniaus 8, Onikszty
Tel. +370 381 51 769
Taras widokowy na wieży kościoła
Maj–wrzesień
I–VII godz. 10.00–19.00
Październik–kwiecień
I–V godz. 10.00–17.00,
VI–VII godz. 10.00–16.00

Dworzec autobusowy w Oniksztach
ul. A. Vienuolio 1, Onikszty
 ~800 m
Centrum Informacji Turystycznej w
Oniksztach
ul. Gegužės 1, Onikszty
Tel. +370 381 59 177
E-mail antic@zebra.lt
www.antour.lt
 ~1 km
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Urządzenie do wytwarzania śniegu – tak zwane działo

Leliūnų g.

0m

Do centrum sportu oraz rozrywek „Kalita“ są zapraszani nie tylko doświadczeni lecz i początkujący narciarze czy
uprawiający snowboard
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Projekt
Urządzenie tarasu widokowego na wieży
kościoła Św. Mateusza w Oniksztach
Udzielone finansowanie
0,12 mln €

Gości wchodzących na taras widokowy witają dzwony
kościelne

W

Oniksztach nie da się nie zauważyć wyraziście czerwonych ścian
kościoła Św. Mateusza, górujących nad
miasteczkiem. Jest to najwyższa dwuwieżowa świątynia na Litwie – wysokość wież
sięga 79 m.
Przypuszcza się, że pierwszy kościół w
Oniksztach wzniesiono w drugiej połowie XV w. Po tym, gdy spłonął, w latach
1757–1768 wybudowano biały murowany kościół w stylu późnego baroku. Pod
koniec XIX w. świątynia przestała mieścić
parafian, dlatego została wyburzona i w
1899 r. rozpoczęła się trwająca 10 lat budowa obecnego kościoła według projektu
słynnego architekta rosyjskiego Nikołaja
Andrejewa.
Kościół jest utrzymany w modnym
pod koniec XIX i na początku XX w. stylu
neogotyckim. W owym okresie budowano możliwie największe, najwystawniejsze świątynie, które miały wywierać
silny wpływ na wiernych, zachęcać do

zastanowienia się nad marnością swojej
egzystencji i wielkością Boga. Kościół Św.
Mateusza spełnił oczekiwania twórców –
do dziś zachwyca swoją potęgą.
Świątynia w Oniksztach imponująco
wygląda nie tylko z zewnątrz. Wewnątrz
jest przestronna i jasna, harmonijny neogotycki styl sprawia wrażenie lekkości
i spokoju. Kościół zdobią bogato dekorowane drewnianymi rzeźbami ołtarze
i ambona, imponujący kolorowy witraż
„Św. Mateusz“ – pierwszy na Litwie wykonany z grubych bryłek szklanych, są tu
także cenne obrazy. W 1999 r. w świątyni
umieszczono jedne z najlepszych organów na Litwie. Posłuchać ich dźwięku
można nie tylko podczas nabożeństw – w
kościele odbywają się koncerty muzyki
sakralnej oraz międzynarodowe konkursy
młodych organistów.
W kościele uwiecznione zostały trzy
urodzone w okolicach Oniksz znane osobistości. Są tu popiersia poety, autora

Z tarasu widokowego kościoła Św. Mateusza rozlega się wspaniała
panorama miasteczka i doliny rzeki Świętej

Widok z tarasu widokowego urządzonego na
wieży kościelnej

W słoneczny dzień wnętrze kościoła mieni się barwami witrażu „Św. Mateusz“ (autor Marija Anortė Mackėlaitė)

słynnego poematu „Borek Oniksztyński“,
biskupa Antanasa Baranauskasa (Antoniego Baranowskiego), jednego z pionierów piśmiennictwa litewskiego Konstantinasa Sirvydasa (Konstantego Szyrwida)
oraz płaskorzeźba poety Klemensasa
Kairysa.
Na dziedzińcu kościelnym zwracają
uwagę pochodzące z początku XX w.
neogotyckie ogrodzenie i brama. Warto też obejrzeć oryginalne, wykonane
z malowanego drewna przez mistrza

Nad zdobioną rzeźbami amboną kościelną elegancko
wznosi się sklepienie krzyżowe (autor Vladas Vildžiūnas,
dekorator Povilas Andriejauskas)

samouka, stacje Drogi Krzyżowej Jest
to jedno z najwspanialszych dzieł tego
gatunku na Litwie, na dziedzińcu stoi
też kilka rzeźb: pomnik wystawiony rodzicom słynnych mieszkańców Onikszt,
„Najświętsza Maryja Panna Bolesna“
oraz „Jezus z Nazaretu“.
W celu zwiększenia zainteresowania
turystów kościołem Św. Mateusza, na
prawej wieży urządzono taras widokowy
za środki z funduszy unijnych. Z wysokości
31,5 m można podziwiać widoki przytulnego miasteczka i okolic, niepowtarzalną
panoramę doliny rzeki Świętej (Šventoji).
Historii oglądanych obiektów można wysłuchać korzystając z audioprzewodnika.
Wzdłuż schodów rozmieszczono ekspozycję poświęconą historii kościoła oraz
fotografie dawnych Onikszt.
Chętni zobaczenia więcej niż sięga
wzrok, mogą skorzystać z monoklu. Po
uprzednim uzgodnieniu, na wieżę można
wejść również nocą i obserwować nocne niebo. Astronomowie potwierdzili, że
wieża kościoła w Oniksztach nadaje się
do tego doskonale. Chcąc wejść na taras
widokowy po godzinach pracy, należy
uprzednio uzgodnić termin dzwoniąc pod
nr tel. +370 381 51 447.
Kościół słynie z uroczystości odpustowych Św. Anny (26 lipca) i Św. Mateusza
(21 września).
Msze Św. są odprawiane I–V, godz.
8.00 i 18.00, VI–VII, godz. 9.00, 11.00 i
16.00.
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Wybrzeże rzeki Świętej
w Oniksztach

Ścieżk pieszo i rowerowa
Odcinek od drogi prowadzącej przez
borek w Oniksztach do wąskiego mostu
kolejowego przez rzekę Świętą
Dworzec autobusowy w Oniksztach
ul. A. Vienuolio 1, Onikszty
 ~2,5 km

Pan
e

Centrum Informacji Turystycznej w
Oniksztach
ul. Gegužės 1, Onikszty
Tel. +370 381 59 177
E-mail antic@zebra.lt
www.antour.lt
 ~3 km

vėž

ys

Šalia bažnyčios pastatytas paminklas poetui vyskupui Antanui Baranauskui (skulptorius Arūnas Sakalauskas)

Inne obiekty warte zwiedzenia w Oniksztach:
•
•
•
•
•
•

Centrum Sztuki Sakralnej, ul. Vilniaus 11
Dom-Muzeum A. Baranauskasa i A. Vienuolisa-Žukauskasa, ul. Muziejaus 4
Kaplica-Centrum Sztuk Kameralnych w Oniksztach, ul. Vilniaus 36
Muzeum Aniołów, ul. Vilniaus 11
Muzeum Kolei Wąskotorowej, ul. Vilties 2
Pomnik Antanasa Baranauskasa, obok kościoła Św. Mateusza

0 km

2

Na zdjęciu u góry – na wybrzeżu rzeki Świętej ciągnie się imponująca ścieżka pieszo rowerowa
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Projekty
Rozwój publicznej infrastruktury turystyki, aktywnego wypoczynku oraz zdrowotności na lewym brzegu rzeki Święta
w Oniksztach
Budowa ścieżki pieszo rowerowej w
Oniksztach przy gaju o nazwie Anykščių
šilelis
Przyznane fundusze
2,35 mln. €

K

ażdy Litwin mógłby długo rozmawiać
o tym z czego słynie kraj Onikszty.
Mianowicie tu jest ojcowizna poety Antanasa Baranauskasa (1835–1902), pisarzy
Jonasa Biliunasa (1879–1907), Antanasa
Žukauskas-Vienuolis (1882–1957) oraz
wielu innych wybitnych działaczy litewskich. Miejsce to słynie pięknym krajobrazem, lasami, których człowiek prawie nie
dotknął. Tu jest 20 gór zamkowych, wśród
których jest słynna Woruta (Voruta), na
której kiedyś stał zamek Litewskiego Króla
Mendoga (~1200–1263). Turyści do kraju
Onikszty przyjeżdżają obejżeć jedynego na
Litwie muzeum koni, które otworzył profesor agronomii Petras Vasiliauskas (1906–
1995) w 1978 r. Wielu gości Onikszty przyjeżdża do Gaju Onikszskiego, które opisał

Nieopodal rzeki Świętej urządzono ścieżkę pieszo rowerową o długości 4 km, przeznaczoną do wypoczynku tak
aktywnego, tak i pasywnego

w swym poemacie „Anykščių šilelis“ poeta
A.Baranauskas. Gaj ten zajmuje 18000 ha
rezerwatu krajobrazowego. Dużo tu pagórków, wąwozów oraz rzeczek. Na terytorium gaju są odkrywki – jedyne na terytorium Litwy otwierające ślady aż trzech
er ziemskich. Często przez turystów jest
odwiedzany „Laimės žiburys“ – urzekający
nagrobek pisarza J.Biliunasa, Kościół Św.
Mateusza – najwyższy dwuwieżowy kościół na Litwie, drugi w swej wielkości kamień Puntukas, o którym już wiele wieków
krążą legendy. W kamieniu tym są wyryte
bareliefy oraz słowa z testamentów lotników Steponasa Dariusa (1896-1933) i
Stasisa Girenasa (1893-1933), którzy samolotem eksperymentalnym przelecieli
ocean Atlantycki.

Wybrzeże czeka na turystów – tu jest kilka miejsc na ogniska, altanek, zostały postawione nowe ławki, stoły

Trasa urządzona na lewym brzegu Świętej zachęca do spacerów, jazdy rowerowej i wypoczynku w otoczeniu przyrody

A mieszkańcy Onikszty na pewno jako
największą osobliwość miasta wskazali by
rzekę Święta, nad którą jest położone miasto. Rzeka ta jest jakby duszą miasta oraz
świadkiem historii każdego mieszkańca
Onikszty. Świętą kochają nie tylko mieszkańcy miasta lecz i wielbiciele turystyki
wodnej. Rzeby turystom było wygodnie
zatrzymać się w okolicach Onikszty lub
z tąd rozpocząć swą podróż, za fundusze
UE na wybrzeżu Świętej zostały urządzone
spływy dla kajaków, małe zanurzenia dla
statków, tratew, łódek, kanoi, postawiona

drewniana przystań dla statków turystycznych. Wsparcie z UE pomogło uporządkować wybrzeże Świętej, oraz przystosowanie jej do aktywnego i pasywnego
wypoczynku: były uporządkowane kąpieliska, plaże Świętej, urządzone place dla
dzieci oraz rozrywek na plaży, a miłośnicy
ostrych wrażeń mogą na lewym wybrzeżu
Świętej mogą po nowej trasie przejechać
się na rolkach czy rowerach.
Wsparcie UE pomogło w Oniksztach
kultywować turystykę pieszą oraz rowerową. Na lewym brzegu Świętej urządzono

Ścieżki miasta Onikszty sprawiają prawdziwą przyjemność dla ludzi tęskniących za romantycznymi przechadzkami
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Kolej wąskotorowa w
Auksztocie
Ścieżka pieszo rowerowa jest zaplanowana tak, aby po niej było wygodnie dostać się do wszystkich interesujących
obiektów

ponad 4-kilometrową trasę zdrowotną,
przeznaczoną do aktywnego i pasywnego
wypoczynku, turystyki ekologiczej (poznawczej) oraz rozrywkowej. Trasa rozpoczyna się przy sanatorium „Anykščių
šilelis“ i ciągnie się do kamienia Puntukas.
Po trasie jest bardzo miło przejść się,
jeździć na rowerze, pobyć w pięknie urządzonych miejscach dla wypoczynku.
Trasa biegnie przez słynny Gaj Onikszty,
przez dziuplę, którą w drzewie wydrążyły
dzięcioły, stare koryto rzeki, przez niepowtarzalną odkrywkę o wysokości 19 m.
na lewym brzegu rzeczki Šlavė. Warto
zatrzymać się przy nowo urządzonych
tablicach informacyjnych w których znajdziecie informację o roślinach i zwierzętach zamieszkających Gaj Onikszty. Trasa
jest przystosowana i do wypoczynku osób
niepełnosprawnych. A ci którzy chcą na

dłużej tu się zatrzymać jest urządzony 9 –
miejscowy kemping. Ścieżka pieszo rowerowa jest urządzona i uporządkowana
w ten sposób, aby po niej było wygodnie
dostać się do poszczególnych obiektów i
aby turyści czuli się wygodnie. Ścieżka jest
oświetlona, dlatego podróż o porze wieczorowej stanie się bardziej romantyczna
i będzie nie mniej bezpieczna niż w porze
dnia. Tu są stojaki dla rowerów, więc można zostawić swe rowery i obejrzeć okolice
miejscowości Onikszty oraz obiekty dziedzictwa kultury. Wszędzie są ławki, wiec
można na nich przysiąść się i odpocząć lub
po prostu porozkoszować się wspaniałymi widokami na przyrodę. W niedalekiej
przyszłości planuje się otworzyć jeszcze
jedną, praktycznie trzykrotnie dłuższą trasę rowerową z oświetleniem i potrzebnym
inwentarzem.

Kolej wąskotorowa w
Auksztocie
Ul. Geležinkelio 23,
Poniewież
Tel. +370 45 463 527
E-mail. info@siaurukas.eu
www.siaurukas.eu

0 km

Dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz gości zostało zamontowane oświetlenie

Przyjmowanie zamówień,
Informacija w Poniewieżu
Tel. +370 45 577127
Tel. komórkowy
+370 610 36085
E-mail. turizmas@siaurukas.eu

5

Na zdjęciu u góry – chwile świąteczne przy kolei wąskotorowej w Auksztocie

Stacja kolejowa w Oniksztach
Rezerwacja biletów do rejsów
regularnych
Ul. Vilties 2, Anykščiai
Tel. +370 381 54597
Tel. komórkowy
+370 620 18243
E-mail.anyksciai@siaurukas.eu
III–VII Czas 9.00–17.00
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Projekt
Kolei wąskotorowej - objektu kulturalnego oraz turystycznego, rozwój w latach 2009-2011
Przyznane fundusze
2,27 mln. €

N

iegdyś kolej wąskotorowa była powszechnie używana jako wygodny
transport komunikacyjny, a w dniu dzisiejszym wielu ludzi nazywa ją po prostu
Siaurukas (od słowa wąski). Kolej ta stała
się obiektem dziedzictwa kulturalnego
oraz miejscem turystycznym. Najdłuższa
w Europie kolej wąskotorowa, o 750 mm
szerokości koleinach jest prawdziwą wartością kulturalną. Kolej ta reprezentuje
trudne etapy historyczne rozwijania się
kraju: rewolucję techniczną z końca XIX
w., Pierwszą Wojnę Światową, rozwój ekonomiczny Niepodległej Litwy oraz politikę
ekonomiczną Związku Radzieckiego. Początek głośnej kolei wąskotorowej, sięga
końca XIX wieku, gdy w celu zachęcenia
jak największego użycia kolei szerokotorowej na Litwie, przy najważniejszych jego
punktach, zaczęto budowę wąskotorowych kolei dojezdnych.
W 1895 r. ruszył pociąg Švenčionėliai–
Pastovai, a w 1898 r. została zbudowana
jeszcze jedna kolej do stolicy Auksztoty
Poniewieża. Funkcje zbudowanej kolei były
ściśle związane ze strukturą gospodarki
Imperium Rosyjskiego – drogą kolejową
były przewożone towary oraz pasażerowie.

Stacja kolejowa w Poniewieżu

Długość dzisiejszej kolei wąskotorowej wynosi 68,4 km

Szerokość torów kolei – tylko 750 mm

W dniu dzisiejszym „Siaurukas“ stało się bardzo interesującym muzeum pod otwartym niebem

Gdy wybuchła Pierwsza Wojna Światowa,
nastała potrzeba wybudowania dodatkowych linii kolejowych, aby było łatwiej z
miejsc intensywnej produkcji i eksploatacji
rozwozić produkcję rolną oraz surowce leśne. Surowce z lasów litewskich największy
popyt miały w Nieczech, dlatego budowę
kolei przejęło wosko niemieckie. Za jego
wysiłkiem w 1916 r. były otwarte dwie
nowe drogi kolejowe: Gubernija–Pasvalys
ir Joniškis– Žeimelis.
Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę wąskotorową linią kolejową zaczęły
opiekować się samożądy. Ze względu na
kierunki eksportu oraz importu towarów
urzędnicy dbali o nowy rozkład gałęzi kolei w poszczególnym regionie. Wówczas
eksportowano przeważnie zboże, siemień,
masło, importowano sól, węgiel, naftę,
nawóz. A ponieważ Poniewież było centrum rejonu, starano się wybudować bezpośrednią drogę kolejową do tego miasta
oraz odcinek, który pozwoliłby przewozić
drewno oraz mąkę z Poniewieży do innych
okolic.
W okresie międzywojennym rozwijając
drogę kolejową były uwzględnione i potrzeby terytorialne dworów, spółdzielni,

mleczarni oraz ceglarni. Od 1921 r. zaczęto
budowę dróg kolejowych i do innych miast
oraz miasteczek Litwy. Została wybudowana kolei z Gubernii do Szowel, później
z Pasvalys do Birżów, a przed Drugą Wojną
Światową – z Poniewieża do Joniškėlis.
Za czasów radzieckich droga kolejowa
również była pożyteczna. Przez dobę około 24 pociągów przejeżdżało tą drogą. Lecz
tylko po odzyskaniu niepodległości kolej
wąskotorowa stała się częścią przedsiębiorstwa Kolei Litewskich. Niestety, towar
koleją wąskotorową przestano przewozić
już w 1999 r. W dniu dzisiejszym koleją
wąskotorową Auksztoty – której długość
wynosi 68,4 km, po trasie Poniewież – Rubikiai, są przewożeni również pasażerowie.
Podrużując tym pociągiem odwiedzicie okolice Taruszki, Raguvėlė, Sudergio,
Troškūnai, Anykščiai, Bičoniai. Budynki
kolei wąskotorowej są wartościowe nie
tylko pod względem architektury lecz i
urbanistyki. W 1996 r. odcinki kolei wąskotorowej Poniewież – Birże, Poniewież
– Rubikiai, Jonoškėlis – Linkuva wraz z budynkami stacji kolejowych przez państwo
były wciągnięte do spisu obiektów chronionych.

W dniu dzisiejszym ta kolej, zwana
Siaurukas stała się wspaniałym muzeum
pod otwartym niebem. Po drodze kolejowej odbywają się lubiane przez turystów wycieczki poznawcze, świąteczne
oraz zamawiane a w trakcie nich turyści
poznają nie tylko miejsca turystyczne
Auksztoty lecz mogą skorzystać z innych
rozrywek, między innymi zorganizować
wycieczkę na placu lasu Rekstinas, zrelaksować się na placu tańcerskim, korzystać
z miejsca na ognisko lub po prostu wypić
gorącą herbatę w gronie swych bliskich
lub przyjaciół. W Oniksztach czynne jest
również muzeum Siaurukas, które znajduje się w stuletnim zespole wąskotorowej
stacji kolejowej. W duchu XX wieku stworzonym muzeum są eksponowane zdjęcia
stacji kolejowych, autentyczne urządzenia kolejowe, urządzenia wierzy wodnej
i inne ciekawe budynki oraz, oczywiście
– wagony kolejowe o różnym przeznaczeniu. Za fundusze strukturalne UE zostało
odnowionych pięć stacji kolejowych na
odcinku trasy Poniewież – Onikszty –
Rubikiai, wiadukt, kilka odcinków drogi,
uporządkowana wagonownia miasta Poniewież.

Na odcinku Poniewież – Rubikiai są przewożeni również pasażerowie
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jeziora Pastovis
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Projekt
Rozwój aktywnej, chroniącej przyrodę infrastruktury w rej. Moletai
Rozwój aktywnej, chroniącej przyrodę infrastruktury w rej. Moletai. Etap
Odnowa i rozwój publicynej infrastruktury w Molatach. Etap I
Przyznane fundusze
0,92 mln. €
Nowo urządzony piękny plac widowiskowy – altana

J

Na zdjęciu u góry – Widok na
wybrzeże jeziora Pastovis
Ul. Turgaus, Molėtaiežero pakrantė
Stacja autobusowa w Molėtai
Ul. Vilniaus 2, Molėtai
 ~200 m

0m

Centrum turystyki oraz informacji
biznesowej w Malatach
Ul.Inturkės 4, Molėtai
Tel. +370 383 51 187
E-mail. tvic@infomoletai.lt
www.infomoletai.lt
 ~600 m

ak najbardziej lubicie spędzać czas wolny? Chodzić pieszo? Jeździć na rowerze?
Pływać łódką? Zbierać jagody oraz grzyby?
Medytować na brzegu jeziora? Wypróbować nowe aktywne rozrywki? Poznawać
historię kraju i dowiedzieć się czegoś nowego? Obserwować gwiazdy? Wszystko
to i jeszcze więcej znajdziecie w rejonie
Malackim. Największym bogactwem tego
regionu jest prawie nie dotknięta przez
człowieka przyroda, przepiękne lasy, widowiskowe pagórki, ponad 220 jezior. W
Malatach przyroda jest tak blisko człowieka, że nie trzeba wyjechać z miasta
aby nacieszyć się jej spokojem. To zielone
miasto stoi w miejscu pełnym pagórków w
szczególnie widowiskowym miejscu. Przez
miasto płynie rzeka Siesarte, tu są jeziora
Promislavo, Pastovelio oraz Pastovio. Ten
ostatni jest szczególnie piękny. Jest on

80

Na zdjęciu u góry – widok na nabrzeże jeziora Pastovis

Dookoła jeziora Pastovis ciągną się ścieżki pieszych

uwieczniony na obrazach nie jednego malarza z Litwy oraz innych krai. Nad jeziorem Pastovio lubią zbierać się mieszkańcy
Malat oraz goście miasta. Kto kąpie się, kto
wygrzewa się na słońcu, kto pływa kajakami a kto poprostu chodzi i delektuje się
przyrodą. Z biegiem czasu niektóre miejsca jeziora zaczęły zamieniać się w bagno,
dlatego z pomocą specjalistów przyrody
oraz landszaftu ostrożnie uporządkowano wybrzeża jeziora. Na te prace zostały
użyte fundusze UE. Po wykonaniu projektów finansowanych z fondów UE nie tylko
zamknięto drogę do tworzenia się bagien,
wzmocniono brzegi jeziora lecz i znalazło
się więcej możliwoścido różnorodnego
wypoczynku. Zbudowano prawie 2 km
ścieżek dla pieszych wraz z placami na
wypoczynek, zamontowano oświetlenie.
Podróżując ścieżkami koniecznie zajżyjcie
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Po wybrzeżu jeziora Pastovis można się przejść lub przejechać na rowerach

W odnowionej plaży publicznej urządzono place do wypoczynku aktywnego oraz zony zabaw dla dzieci

Nieopodal jeziora Pastovis znajduje się nie tylko pomost-scena lecz także 22 pomosty-place na odpoczynek

do parku rzeźb w Malatach – tu są eksponowane prace architektów z Litwy, Walii,
Francji oraz Polski. Rzeźby są wykonane z
drzewa oraz czarnego, szarego i brązowego granitu.
Ten park – to ulubione miejsce rozrywek mieszkańców miasta. Tu odbywają
się święta poezji, festiwale folklorystyczne,
koncerty. Fundusze UE zostały urżyte na

uporządkowanie publicznej plaży miejskiej. Na plaży wybudowano place sportowe oraz zabaw dla dzieci, dla miłośników
turystyki wodnej postawiono pomosty dla
kajaków, miejsca na ogniska, zamontowano kabiny do przebierania się, postawiono
domek dla ratowników, nowy pomost oraz
most dla pieszych przez jezioro. Po drugiej
stronie mostu urządzono niedużą plażę.
Ze względu na wygodę wczasowiczów na
wybrzeżu jeziora został urządzony parking
mieszczący 20 samochodów. Fundusze te
pozwoliły również na uroizmacenie plaży
innymi funkcjonalnymi elementami: został
wybudowany widowiskowy plac – altana,
pomost – scena, na stromym brzegu jeziora Pastovis urządzono amfiteatr, jak również 22 pomosty-place wypoczynkowe,
kolorowy plac zabaw dla dzieci. Niebawem
do przechadzki zaprosi uporządkowana
świeżka od ulicy Inturkės do ulicy Turgaus
(plaży miejskiej).

Park, który znajduje się nieopodal jeziora został wybogacony o dwie nowe rzeźby,
a w samym jeziorze mają być otwartych
5 wyśmienitych statków – rzeźb. Uporządkowany park stał się lubianym miejscem
tyle do aktywnego wypoczynku, tyle do
spokojnego spędzenia czasu na łonie przyrody, spajającej centrum miasta z estradą
leśną, znajdującą się na skraju Malat. Nieopodal ścieżek ciągnących się do okoła
jeziora Pastovis postawione są stoły dla
wczasowiczów, urządzenia do treningu
pod gołym niebem, place zabaw dla dzieci.
Pięknie uporządkowana okolica pozwoli
jeszcze bardziej cieszyć się miejskimi świetami – np. Św. Jana i drugimi. Park w Malatach zostawi niezapomniane wrażenia – tu
ujżycie harmonijne spojenie przyrody z cywilizacją: oglądając okolice z jednej strony
będziecie mogli upajać się widokiem na
kościół w Malatach, a patrząc na drugą
stronę – widokiem na jezioro Pastovis.
W parku, który znajduje się nieopodal jeziora ujrzycie nie
jedną interesującą rzeźbę

Eksponat parku rzeźb w Malatach

Inne obiekty warte zwiedzenia w Malatach i rejonie malackim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Małych wczasowiczów cieszy kolorowy plac zabaw
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Grodzisko Kertuoja, rejon malacki
Grodzisko Liesėnai, rejon malacki
Grodzisko Maišiakulė, rejon malacki
Grodzisko w Dubinkach, Dubinki, rejon malacki
Litewskie Muzeum Etnokosmologiczne, wieś Kulionys, rejon malacki
Młyn wodny Molėtūnas, ul. Molėtūno 5, Malaty
Muzeum Krajoznawcze, ul. Inturkės 4, Malaty
Muzeum Rybołówstwa Jeziorowego, Mindūnai, rejon malacki
Muzeum-Galeria dworu w Owancie, wieś Naujasodis, rejon malacki
Obserwatorium Astronomiczne w Malatach, wieś Kulionys, rejon malacki
Park Rzeźb w Malatach
Zagroda etnograficzna i dawne obserwatorium astronomiczne,
wieś Kulionys, rejon malacki
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Fragmenty pałacu
Radziwiłłów na grodzisku
w Dubinkach (Dubingiai)
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Projekt
Dostosowanie infrastruktury turystyki
kulturowej do rozwoju turystyki kulturowej
Udzielone finansowanie
1,09 mln €

W odnowionej karczmie z początku XVIII w. mieści się
Centrum Informacji Oświańskiego Parku Regionalnego

J

Fragmenty pałacu Radziwiłłów na
grodzisku w Dubinkach (Dubingiai)
Na półwyspie jeziora Oświe (Asveja),
nieopodal miasta Dubinki, rejon malacki
Październik–kwiecień
należy się umówić uprzednio
Maj–wrzesień
II–VI godz. 11.00, 13.00 i 15.00

0 km

Dworzec autobusowy w Malatach
ul. Vilniaus 2, Malaty
 ~23 km
Centrum Informacji Oświańskiego
Parku Regionalnego
ul. Radvilų 1, Dubinki, rejon malacki
Tel. +370 383 47 222
E-mail asveja@mail.lt
www.asvejosparkas.lt
 ~800 m

ezioro Oświe jest jednym z najgłębszych królewskim orszakiem dworskim. Przed 1430
(50,2 m) i największych (1 015 ha) na Li- r. z inicjatywy Witolda (1350–1430) na teretwie. Grodzisko w Dubinkach, które znajduje nie grodziska wybudowano również kościół
się na półwyspie jeziora Oświe, jest kojarzone katolicki Ducha Świętego.
z władcami Wielkiego Księstwa Litewskiego i
Grodzisko, podobnie jak i pozostałe ziewalkami z Krzyżakami. Jest to jeden z naj- mie Dubinek, około 1508 r. przypadło rodobardziej jaskrawych obiektów dziedzictwa wi Radziwiłów. Od tej pory do połowy XVII
przyrodniczego i kulturowego w Oświańskim w. Dubinki są kojarzone z umocnieniem się i
Parku Regionalnym. Dawnymi
okresem sławy tego wpływoczasy to malownicze wzgórze,
wego rodu. Historia zamku jest
którego długość wynosi 500
na stale związana z najsłynm, szerokość zaś – prawie 200
niejszymi przedstawicielami
m, i na którym to wzgórzu stał
rodu Radziwiłłów – wojewodą
zamek, ze wszystkich stron
wileńskim, kanclerzem wielkim
otaczała woda.
litewskim i hetmanem wielkim
Pierwsza wzmianka o Dulitewskim Mikołajem Radziwiłbinkach w źródłach pisanych
łem Rudym (1512–1584), wopochodzi z 1334 r., jest ona
jewodą wileńskim, namiestKafel herbowy z I połowy
związana z opisem najazdu za- XVII w. znaleziony w miejscu, w nikiem Zygmunta Augusta w
którym stał pałac Radziwiłłów
Inflantach Mikołajem Radzikonu kawalerów mieczowych.
W tym czasie na wyspie jeziora Oświe zamku wiłłem Czarnym (1515–1565) oraz królową
jeszcze nie było – wielki książę litewski Witold Polski Barbarą Radziwiłłówną (1520–1551).
wybudował go dopiero po Bitwie pod GrunKościół katolicki w Dubinkach, ufundowawaldem (1410 r.). Zakończenie prac budow- ny przez wielkiego księcia litewskiego Witollanych (1415 r.) niemal zbiegło sie w czasie z da, w 1565 r. Mikołaj Radziwiłł Rudy przekazał
wizytą w zamku króla Polski i wielkiego księ- na rzecz ewangelików reformowanych. Po
cia litewskiego Jagiełły (1348–1434) wraz z ponad półwieczu, w 1620 r., na miejscu

2

Na zdjęciu u góry – pozostałość po zamku w Dubinkach –wyróżniający się swoim krajobrazem zabytek w Oświańskim
Parku Regionalnym

Jeden z najdłuższych drewnianych mostów w Dubinkach prowadzi do pozostałości po zamku. Most ma długość 87 m
i wysokość 15 m, gdyż jezioro Oświe jest bardzo głębokie
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Ruiny kościoła ewangelicko-reformowanego

dawnej świątyni z inicjatywy Janusza Radziwiłła (1612–1655) w stylu renesansowym
wybudowano nowy, przestronny kościół.
Podczas badań archeologicznych w 2003 r.
w miejscu dawnego kościoła ewangelicko-reformowanego archeolodzy odnaleźli szczątki ośmiu przedstawicieli rodu Radziwiłłów,
które w 2009 r. zostały ponownie uroczyście
pogrzebane. Na nagrobkowej tablicy umieszczonej nad kryptą wygrawerowano tekst epitafium napisany w sposób charakterystyczny
dla epitafiów z XVI–XVII w.
Badania archeologiczne na terenie grodziska w Dubinkach były kontynuowane również
w l. 2005–2009. W tym okresie archeologom udało się odnaleźć fundamenty byłego
pałacu Radziwiłłów, piwnice, fragmenty ścian
i podłóg.

Z wykorzystaniem środków unijnych na terenie grodziska w Dubinkach powstał obiekt,
w którym są przechowywane i zarazem eksponowane fragmenty pałacu Radziwiłłów,
wybudowano zewnętrzne i wewnętrzne sieci
inżynieryjne, nabyto wyposażenie w zakresie
obsługi zwiedzających i monitorowania terenu, zaadoptowano pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Grodzisko w Dubinkach zachwyca przez
cały rok. Na potrzeby zwiedzających zainstalowano gabloty informacyjne, zbudowano
schody, wytyczono ścieżki. Ze szczytu góry
zamkowej otwiera się piękny widok na jezioro
Oświe.
Indywidualni zwiedzający i grupy mogą
skorzystać z usługi audioprzewodnika (języki
litewski, angielski, niemiecki, rosyjski i polski).
Z historycznego miejsca po zamku w Dubinkach otwierają się piękne widoki, wyjątkowa panorama jeziora Oświe
widoczna przez liście dębów

Usługi przewodnika po Oświańskim Parku Regionalnym:
1 godz. dla grupy liczącej do 20 osób – 30 Lt; 1 godz. dla grupy liczącej ponad 20 osób – 50 Lt;
Zwiedzanie ekspozycji dla 1 osoby – 1 Lt
Zwiedzanie ekspozycji
dorośli – 3 Lt; uczniowie – 1 Lt; dzieci w wieku przedszkolnym – bezpłatnie
Usługa audioprzewodnika: 30 Lt (są dodatkowe warunki)
Inne obiekty warte zwiedzenia w Dubinkach:
• Centrum Informacji (była karczma w Dubinkach)
• Most przez jezioro Oświe
• Ścieżka poznawcza na terenie grodziska
Odkryte fundamenty, piwnice, fragmenty ścian i podłogi byłego pałacu Radziwiłłów
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Projekt
Zagospodarowanie przystani w Rumszyszkach oraz terenu wokół niej
Udzielone finansowanie
0,11 mln €

Dla wygody wczasowiczów wytyczono ścieżkę dla pieszych

L
Przystań w Rumszyszkach
(Rumšiškės)
ul. Marių, Rumszyszki, rejon koszedarski
(Kaišiadorys)
Dworzec autobusowy w Kownie
al. Vytauto 24, Kowno
 ~25 km
Dworzec autobusowy w Koszedarach
ul. Gedimino 133, Koszedary
 ~21 km

Centrum Informacji Turystycznej i
Biuro Konferencyjne w Kownie
al. Laisvės 36, Kowno
Tel. +370 373 23 436
E-mail info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~26 km
Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Koszedarach
ul. Gedimino 48, Koszedary
Tel. +370 346 60 466
E-mail turizmas@kaisiadorys.lt
www.turizmas.kaisiadorys.lt
 ~21 km

itewski Skansen Budownictwa Ludowego
w Rumszyszkach jest jednym z największych w Europie muzeów etnograficznych
pod otwartym niebem. 140 budynków oraz
88 827 eksponatów ruchomych usytuowanych jest na działce o powierzchni 195
ha. Muzeum ilustruje warunki życia, prace,
tradycje chłopów i mieszczan wszystkich
regionów Litwy – Dzukii, Auksztoty, Suwalszczyzny, Żmudzi i Małej Litwy – pod koniec
XVIII – w pierwszej połowie XX w.
Muzeum nie tylko gromadzi unikatowe
eksponaty z całej Litwy, ale też realizuje
mnóstwo programów edukacyjnych, w trakcie których zwiedzający poznają długą drogę
chleba od pola do stołu, historię lnu, uczą
się lania świec, litewskich gier ludowych,
odkrywają tajemnice ogródka kwiatowego.
Muzeum prezentuje obrzędy weselne, wieczoru panieńskiego, chrztu i in. Są tu też

Wczasowicze mogą podziwiać przyrodę, wypocząć nad
wodą lub udać się na spacer ścieżką dla pieszych

hodowane konie starej rasy litewskiej: koniki
żmudzkie oraz litewskie konie zimnokrwiste.
Po uprzednim złożeniu zamówienia, po terenie muzeum można przejechać się wozem
zaprzęgniętym w konie lub po prostu pojeździć konno.
Rumszyszki tętnią życiem podczas świąt
kalendarzowych – Wielkanocy, Święta Matki Boskiej Zielnej, Nocy Świętojańskiej, dnia
imienin Św. Anny. Najwięcej imprez odbywa się w czasie Zapustów, które ściągają
ogromne rzesze ludzi. Organizowane są dni
rzemiosła, obozy, festiwale i wiele innych
przedsięwzięć.
Skansen znajduje się w pobliżu Morza
Kowieńskiego, które ma rozwiniętą turystykę wodną. Można po nim pływać jachtem,
łodzią, kajakiem, kutrem, organizowane są
wycieczki statkiem parowym, obejmujące
również zwiedzanie skansenu. Statki parowe
i inne pojazdy wodne cumują przy przystani w Rumszyszkach urządzonej ze środków
unijnych. Po zakończeniu budowy przystani
zagospodarowano również teren przylegający: ułożono trawnik, wyasfaltowano parking,
zbudowano ścieżkę dla pieszych z miejscami
wypoczynkowymi, zainstalowano oświetlenie, toalety, wzmocniono skarpy, odnowiono
ławki, altany oraz zamontowano tablice informacyjne. Z przystani korzystają nie tylko
turyści, ale także zwiedzający muzeum. Jest
to doskonałe miejsce na wypoczynek po wyczerpujących przechadzkach po ścieżkach
skansenu. Można też stąd podziwiać w całej
okazałości Morze Kowieńskie.

Inne obiekty warte zwiedzenia w Rumszyszkach:

0 km

2

Na zdjęciu u góry – przystań w Rumszyszkach, gdzie cumują statki parowe i inne pojazdy wodne

•
•
•
•
•

Kaplica Św. Anny na cmentarzu w Rumszyszkach
Kościół Św. Michała Archanioła z dzwonnicą w Rumszyszkach, ul. Marių 64
Litewski Skansen Budownictwa Ludowego, ul. J. Aisčio 2
Muzeum Jonasa Aistisa w Rumszyszkach, ul. J. Aisčio 1
Sosna w lesie w Rumszyszkach – najgrubsza na Litwie
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Projekt
Budowa publicznej infrastruktury turystycznej w Państwowym Rezerwacie
Kulturalnym w Kiernowie
Przyznane fundusze
1,12 mln. €

Góry zamkowe Kiernowa z lotu ptaka

K

Muzeum miejscowości archeologicznej
w Kiernowo (Kernavė)
Ul. Kerniaus 4A, Kiernovo
Tel. +370 382 47 385
E-mail muziejus@kernave.org
www.kernave.org

0m

Czerwiec–sierpień
III–VII godz. 10.00–18.00
Kwiecień–maj, wrzesień–październik
II–VI godz. 10.00–18.00
Listopad–marzec
II–VI godz. 10.00–16.00
Informacja oraz rezerwacja wycieczek
Tel. +370 382 47385
E-mail. ekskursijos@kernave.org

600

Na zdjęciu u góry – Kościół Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej, w oddali rekonstrukcja wsi średniowietrznej

iernowo to Troja litewska. Tu w bardzo widowiskowym miejscu, na wybrzeżu rzeki Neris (Wilia), w amfiteatrze
doliny Pajauta, znajdują się góry zamkowe, przy których od niepamiętnych czasów powstawały osady i byli chowani
zmarli. Z biegiem czasu w tym miejscu
stworzył się unikalny terytorialny kompleks wartości historycznych. Pamiątki archeologiczne z różnch czasów w
okolicach Kiernowa obejmują wszystkie
epoki oraz wszystkie w tym regionie
egzystujące kultury archeologiczne. Do
dnia dzisiejszego pozostały praktycznie nienaruszone warstwy kulturalne
osad prehistorycznych, cmentarze oraz
dziedzictwa Średniowiecza. Szczególną
wartością tej miejscowości jest ciągłość
zasiedlenia. Ślady pierwszych mieszkańców to krzemienne groty strzał myśliwskich z okresu późnego paleolitu - IX
stólecia przed Chrystusem, znalezione
w dolinie Pajauta. Z powodu ocieplenia klimatu oraz wygodnego miejsca
na życie, od VIII tysiąclecia przed Chrystusem doliny Pajauta mieszkańcy tak
i nie opuścili. Tu znaleziono stworzone
w II tysiącleciu przed Chrystusem kultury ceramiki kreskowej Wshodnich
Bałtów, szczątki starych osad oraz unikalny cmentarz z okresu tej kultury.
W pierwszych stuleciach po Chrystusie na górach zamkowych budowano
wzmocnienia obronne, a od połowy I
tysiąćlecia barzdo szybko rosnąca osada
Kiernowa stała się jednym z pierwszych
miast litewskich – centrum tworzącego
się państwa litewskiego. Po raz pierwszy
nazwa osady wspomniana w 1279 r. w

kronice Liwonii oraz w kronice Hermana
Wartberga jako ziemia Wielkiego Księcia Litewskiego Traidenisa (1269–1282
r.). Ówczesne Kiernowo to duże centrum feodalne z zamkiem wielkiego
księcia na górze zamkowej o nazwie
Aukuras (Ołtarz Ofiarny), z ochronnymi
przedzamkami na górach zamkowych o
nazwach Mendoga oraz Lizdeiki, z kwartałami rzemieślników oraz kupców w
dolinie Pajauta. W trakcie napadu Krzyżaków w 1390 r. Kiernowo zostało spalone i po jakimś czasie miasto zanikło.
A miasteczko historyczne budowano w
kierunku północnym od dziś ochranianych zabytków, na górnym tarasie rzeki
Neris.
Pod względem kulturalnym dziedzictwo średnowiecznego Kiernowy jest
wartościowe jako fenomen ostatniej
starożytnej niechrześcijańskiej kultury
mieszczańskiej w Europie, lecz wyraziste dziedzictwo bałtyckie już było dotknięte tradycji chrześcijańskiej Europy.
Dlatego średniowieczny Kiernów jest
unikalną miejscowością w całej Europie.
Systematyczne badania naukowo archeologiczne Kiernowa są wykonywane
od 1979 r. W dniu dzisiejszym zbadano
zaledwie około 2 procent terytorium
rezerwatu kulturalnego, lecz już jest
wydobytych ponad 22 000 eksponatów
archeologicznych. W celu zachowania
zespołu wartości dziedzictwa kultury
Kiernowa, w 1989 r. utworzono Państwowy Rezerwat Kulturalny Kiernowy
zajmujący obszar 194,4 ha. W 2004 r.
został wpisany do spisu dziedzictwa
światowego UNESCO.
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Szybko rozwijająca się osada Kiernowy stała się jednym z pierwszych miast Litwy – centrum powstającego państwa
litewskiego

Z archeologiczno kulturalnym dziedzictwem Kiernowa zapoznacie się po
odwiedzeniu modernistycznej ekspozycji jedynego specjalistycznego muzeum
archeologicznego na Litwie. W muzeum
jest edukacyjna klasa-pracownia, tu odbywają się programy szkoleniowe pod
nazwą „Żywa archeologia – podróż w
przeszłość“. Zajęcia są teoretyczne oraz
praktyczne. Na podstawie długoletnich badań naukowców oraz znalezisk,
organizatorzy ekspozycji w muzeum
oraz twórcy programów edukacyjnych

opowiadają o dziedzictwie procesów historyczno – przyrodniczych oraz długoletniej działalności ludzkiej oraz o przeistaczaniu się ostatniej w Europie kultury
niechrześcijańskiej w chrześcijańską. Od
1999 r. w rezerwacie Kiernowa każdego
roku z okazji święta państwowego –
dnia koronacji Mendoga – jest organizowany festiwal archeologii eksperymentalnej pod nazwą „Żywe dni archeologii
w Kiernowie“. Od 1967 r. w Kiernowie
odbywają się tradycyjne święta Rosy.
Realizując projekt finansowany przez

UE, na terytorium rezerwatu Kiernowy
planuje się stworzyć muzeum pod otwartym niebem: rekonstrukcję naukową
średniowiecznego miasta Kiernowy, rekonstrukcję kultury Starodawnych Bałtów cmentarzyska ceramiki kreskowej,
oraz ekspozycję rekonstrukcji najstarszej drogi brukowej na Litwie (połowa I
tysiąćlecia).
Najważniejsze obiekty dziedzictwa
oraz ekspozycje rekonstrukcji archeologicznych połączą 2,5 km nowych ścieżek
oraz 290 m schodów na góry zamkowe.

Na terytorium rezerwatu dla wygody
odwiedzających będą urządzone trzy
nowe place widowiskowo wypoczynkowe. W rekonstruowanym fragmencie
miasta będą demonstrowane starożytne rzemiosła, archaiczny tryb życia oraz
starodawne tradycje, demonstrowane
teatralizowane pokazy. W rezerwacie
kulturalnym pod otwartym niebem będą
organizowane wycieczki poznawcze,
programy edukacyjne oraz kulturalne,
autentyczne tradycje odzwierciedlające
święta oraz inne programy edukacyjne.

Góry zamkowe stoją w widowiskowym miejscu Litwy – na wybrzeżu rzeki Neris, w amfiteatrze doliny Pajauta
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Dzukia i Suwalszczyzna

Wijąca się w sercu stołecznej Starówki ulica Pilies stale jest przepełniona turystami, przypadkowymi przechodniami
lub rozmarzonymi mieszkańcami miasta, którzy wybrali się na spacer

D

zukia, inaczej zwana Dajnawą, – to
region etnograficzny, położony na południowym wschodzie Litwy. Mieszkają tu
potomkowie najstarszego plemienia Bałtów – Jaćwingów.
Na znacznej części terytorium Dzukii
gleby nie są urodzajne, dlatego mieszkańcy
nigdy nie mogli pochwalić się bogactwami
materialnymi. Region ten obfituje w inne
skarby. Ludzie stąd słyną jako najlepsi pieśniarze. Tu zebrano bodajże najwięcej litewskich pieśni ludowych, niektóre z nich są
bardzo archaiczne. Do dziś we wsiach Dzukii
spotyka się starsze kobiety, które znają po
kilkaset pieśni.
Dawni Dzukowie nie tylko ładnie śpiewali,
ale też zachowali wiele bardzo starych zwyczajów i sposobów wykonywania różnych
zajęć gospodarskich. Po dziś dzień w niektórych miejscach w regionie zboże ścina się
sierpem i młóci cepem. Gospodynie nie w
piekarniku, a w prawdziwym piecu pieką nie
tylko zwykły chleb, ale też gryczany – dawny
przysmak. Jeśli Dzukię odwiedzi się w Święto

Zmarłych, można zobaczyć, jak przy cmentarzach palone są stare krzyże, na grobach zaś
pozostawia się jedzenie zmarłym. Jest tu też
żywa tradycja wypasu bydła, gdy stado pasą
po kolei mieszkańcy coraz to innej zagrody.
Jest tu też wiele innych ciekawych rzeczy,
których nie spotyka się nigdzie indziej.
Dzukia jest najbardziej zalesionym regionem Litwy. W przeważającej części są to
lasy sosnowe. Tu rozciągają się najsłynniejsze puszcze litewskie – Dajnawska i część
puszczy Labanoras. Od dawna Dzukowie są
zwani dziećmi lasu, gdyż żyli w lesie i z lasu:
zbierali jagody i grzyby, miód dzikich pszczół,
wycinali i spławiali drewno. Dla turysty przybyłego z miasta dzukijskie wsie, położone w
głębi lasu – to prawdziwa egzotyka. Nawet
trudno uwierzyć, że w dobie komputerów ludzie naprawdę żyją w drewnianych chatach,
zbudowanych przed stu pięćdziesięciu laty.
W niektórych z nich nawet podłogi nie ma, a
jedynie klepisko.
Żyłą złota w tym regionie stały się tryskające z głębin ziemi źródła wody mineralnej.

Ich właściwości lecznicze sprawiły, że biedna
i nikomu nieznana wieś Druskieniki stała się
słynnym nie tylko na Litwie, ale też w Europie, uzdrowiskiem. Obecnie świadczone są
tu najwyższej jakości usługi lecznicze, SPA, z
zakresu pielęgnacji urody; na turystów czeka
wiele atrakcji.
Na terenie Dzukii położone są trzy z czterech stolic Litwy. Obecna stolica Wilno, której Starówka jest jedną z najpiękniejszych w
Europie, Kiernów, pierwsza stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIII w., którego
grodziska o niepowtarzalnym pięknie są pod
ochroną UNESCO, oraz krótko zwane stolicą w XIV w. Troki, zachwycające jedynym w
Europie Wschodniej zamkiem, zbudowanym
na wyspie.
Położona na lewym brzegu Niemna
Suwalszczyzna nazywana też jest innymi
imionami – Zaniemenie, Sudowia. Na tych
ziemiach mieszkali Sudowowie – pierwsze
plemię Bałtów, wymienione w źródłach pisanych. O nich w swoim dziele „Geografia“
pisał w II w. grecki naukowiec i podróżnik
Klaudiusz Ptolemeusz.
Sudowowie znacznie ucierpieli w okresie
walk z zakonem krzyżackim. W XV w. region
wyludnił się, na te tereny zaczęli przenosić
się całymi wsiami Nadrowowie, Auksztoci,
Dzukowie i Żmudzini. W taki sposób powstała dzisiejsza grupa etniczna Suwalszczan.
Suwalszczyzna jest dla Litwy niezwykle
ważna również dlatego, że stąd pochodzi
wiele osób, które przysłużyły się dla Litwy
pod koniec XIX i na początku XX w., twórców państwa litewskiego, budzicieli świadomości narodowej. Tu najwcześniej zniesiono
pańszczyznę (na początku XIX w.), reforma
rolna przyniosła chłopom wolność osobistą.
Ze względu na lepsze warunki gospodarcze
i kulturalne, żyzne ziemie, mieszkańcy tego
regionu byli najbogatsi na przełomie XIX i
XX w., dlatego też mieli możliwość wykształcenia większej ilości dzieci w porównaniu z
mieszkańcami innych regionów.
Na Suwalszczyźnie urodził się nazywany
patriarchą narodu litewskiego Jonas Basanavičius (1851–1927) – sygnatariusz Aktu

Niepodległości z 16 Lutego, redaktor pierwszej litewskiej gazety „Aušra“, wydawanej
w l. 1883–1886 w Ragnecie i Tylży. Jest to
też miejsce urodzenia Jonasa Jablonskisa
(1860–1930), twórcy litewskiego języka literackiego. J. Jablonskis przyczynił się do
tego, by gwara suwalska stała się podstawą
litewskiego języka literackiego. Stąd pochodził aktywny działacz społeczny, autor hymnu litewskiego Vincas Kudirka (1858–1899)
oraz wiele innych ważnych osobistości. Na
Suwalszczyźnie jest czczona i pielęgnowana
pamięć o nich: opieką objęte są domy, w
których się urodzili, powstały muzea, ustawiono pomniki, we wsi Ožkabaliai, gdzie
urodził się J. Basanavičius, zasadzono Dąbrąwę Odrodzenia Narodowego.
Na Suwalszczyźnie, podobnie jak na całej Litwie, jest wiele pięknych miejsc, doskonałych na wypoczynek oraz ciekawych
obiektów, które warto zobaczyć. Podróżując
koniecznie należy wstąpić do zwanego stolicą Suwalszczyzny Mariampola. Warto tu
obejrzeć klasztor marianów, którym miasto
zawdzięcza nazwę oraz znajdującą się obok
świątynię – ważne centrum pielgrzymowania. Należy też zwiedzić wzniesiony na
brzegu Niemna wspaniały dwór w Giełgudyszkach (Gelgaudiškis) i jego park – jeden
z najstarszych i największych na Litwie.
Niezatarte wrażenia pozostawi podróż po
obfitującym w ciekawostki Wisztynieckim
(Vištytis) Parku Regionalnym.

Do otoczonych lasami Birsztan wielu przybywa w
celu odzyskania sił, wypoczynku lub podziwiania
wspaniałych zakoli Niemna

140

Odkryj Litwę

Odkryj Litwę

141

Dzukia i Suwalszczyzna
ŁOTWA

Morze
Bałtyckie

21
22
23
24
25
26
27

33
34
35
36
37
38
39
40

Parki narodowe i regionalne

30
66
94
79
71
68
88
48
38
256
42
92

120
105
89
71
1 25
47
56
45
280
107
146

146
79
134
31
123
111
75
293
83
26

Odległości do miast
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48

88
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310

101

Vilnius

20

31
32

BIAŁORUŚ

Kaunas

19

30

Brzegi jezior Baltasis i Metelis / 237
Nabrzeże jeziora Ilgis w Piwoszunach
(Pivašiūnai) / 239
Główny park miejski w Birsztanach (Birštonas)
/ 242
Ścieżka rowerowa w Birštonie / 245
Kurhaus w Birsztanach (Birštonas) / 247
Wody mineralne Birštonas / 249
Bazylika Św. Archanioła Mikołaja oraz Zakon
Marianów / 251
Dwór w Pojeziorach (Paežeriai) / 256
Dwór w Zyplach (Zypliai) / 260
Dwór w Giełgudyszkach (Gelgaudiškis) / 263
Centrum twórczości młodzieżowej i sportu –
basen w Szakach (Šakiai) / 266
Pałac lodowy w Elektrenach
(Elektrėnai) / 268
Brzeg zalewu Elektrėnai / 270

Klaipėda

18

29

Alytus

17

28

Marijampolė

15
16

POLSKA

Druskininkai

13
14

Elektrėnai

11
12

Vilkaviškis

9
10

Varėna

8

Šakiai

7

Trakai

5
6

ROSJA
Obwód
Kaliningradzki

Lazdijai

3
4

Dzwonnica Katedry Wileńskiej / 142
Kościół Św. Franciszka z Asyżu
(Bernardynów) / 146
Kościół Św. Janów i dzwonnica / 152
Wileński Kościół Św. Apostołów Filipa i Jakuba /
156
Muzeum Sztuki Vytautasa Kasiulisa / 160
Park Bernardyński / 163
Bastylion Wileńskiego Wału
Obronnego / 168
Hotel „Comfort Hotel LT“ / 171
Hotel „Green Vilnius Hotel“ / 174
Hotel „Campanile Vilnius Airport“ / 176
Muzeum Władysława Syrokomli / 178
Zamek w Miednikach (Medininkai) / 182
Zamek na półwyspie w Trokach (Trakai) / 186
Starówka Trok oraz jezioro Akmena / 190
Dwór w Zatroczu (Užutrakis) / 194
Dwór Jaszuny (Jašiūnai) / 199
Pieszo-rowerowa ścieżka poznawcza w Oranach
(Varėna) / 202
Centrum zdrowia „Radnyčėlė“ kompleksu
„Grand SPA Lietuva“ / 205
Centrum konferencyjne
„Grand SPA Lietuva“ / 210
Ośrodek zdrowia
„SPA Vilnius SANA“ / 213
Sanatorium „Draugystė“ / 216
Park Vijūnėlė w Druskienikach
(Druskininkai) / 219
Kompleks narciarski pod dachem „Snow Arena“
/ 221
Kościół i klasztor w Liszkowie (Liškiava) / 225
Centrum Sportu i Rekreacji w Olicie
(Alytus) / 228
Miasto Daugai / 232
Hipodrom w Łoździejach (Lazdijai) / 235

Birštonas

1
2

142

Dzwonnica Katedry Wileńskiej

DZUKIA I SUWALSZCZYZNA

Dzwonnica
Katedry Wileńskiej

143

Projekt
Prace uporządkowania dzwonnicy - remont oraz przystosowanie do potrzeb
turystycznych
Przeznaczone fundusze
0,24 mln. €

Sponsorowanie przez UE stworzyło możliwość
zwiedzającym obejrzenia dzwonnicy Katedry Wileńskiej
również od wewnątrz

W
Dzwonnica Katedry Wileńskiej
Pl. Katedros 2, Vilnius
Dzwonnica
Maj–wrzesień
I–VI godz. 10.00–19.00
Październik–kwiecień
I–VI godz. 10.00–18.00

0m

Muzeum Dziedzictwa Kościelnego
Ul. Šv. Mykolo 9, Vilnius
Tel. +370 5 269 78 03
E-mail: muziejus@bpmuziejus.lt

ileńska Archikatedra Bazylika – wielka
i oślepiająco biała świątynia w stylu
klasycystycznym znajdująca się w centrum
stolicy. Niniejsza budowla architektoniczna, nosząca znamiona stylu gotyckiego,
renesansowego oraz barokowego – to coś
więcej, niż tylko miejsce zgromadzeń i obrzędów religijnych litewskiej społeczności
katolickiej – to zarówno świadek ważnych,
nierzadko bolesnych, wydarzeń, wzbudzająca
westchnienie u niejednego przybysza.

W XVIII w. przebudowana przez architekta Stuoki-Gucevicza (Stuoka-Gucevičius)
katedra (pełna nazwa: Archikatedra Bazylika im. Św. bs. Stanisława i św. Wadysława)
wyróżniająca się połączeniem stylów architektonicznych miała być odzwierciedleniem
gloryfikowanej w epoce oświecenia wstrzemięźliwości i religii wychowującej wartości
obywatelskie. Zespół przybudówek katedry
stanowi po bokach rozłożonych jedenaście
kaplic i zachrystia.

Muzeum
II–VI godz. 11.00–18.00

100

Na zdjęciu u góry – Bazylika z dzwonnicą archikatedry im. Św. bs. Stanisława ir św. Władysława

W górnej kondygnacji wieży zamontowane kamery stworzą możliwość zapoznania się z najważniejszym dziedzictwem
architektonicznym miasta z lotu ptaka Dzwonnica Katedry Wileńskiej
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Tu znajduje się kolekcja dzwonów, z bliska można poznać konstrukcję starego zegara. Muzeum Dziedzictwa Kościelnego
dla chętnych organizuje wycieczki, imprezy poznawcze, programy edukacyjne.

Zgodnie z dawną tradycją każdy dzwon kościelny posiada nadane imię, symbol lub łaciński napis

Obok Archikatedry Bazyliki stoi w XV w.
wybudowana dzwonnica, której wysokość
naziemnej części wynosi 52 m. W owym
czasie służyła również do celów obronnych: górne kondygnacje okrągłej części
dzwonnicy były przeznaczone do strzelania – tu pozostawiono specjalne otwory
wychodzące na zewnątrz budowli.
Pierwsza wzmianka o dzwonnicy w
źródłach historycznych występuje w r.
1522, kiedy zaszła potrzeba przebudowy
wieży i zaślepienia luk służących do strzelania. W okresie późniejszym, w r. 1598,
dobudowano górną ośmiokątną część
wieży dzwonnicy.
W r. 1610 dzwonnica została znacznie
uszkodzona przez pożar. W tym czasie rozpoczęły się prace porządkowe kierowane
przez architekta Wilhelma Pola. W drugiej
połowie w. XVII słynny mistrz dzwonów
i armat Jan Delamars dla tej wieży odlał
kilka dzwonów.
W górnej kondygnacji wieży zamontowany jest zegar wyznaczający ruchliwe życie miasta. Jest to najstarszy zegar
dzwonnicowy na Litwie, którego mechanizm przeglądano więcej niż dwieście lat

dawnego zegara dzwonnicy mówi: „Wiara
jest naszą nadzieją“. Pięć innych największych dzwonów dedykowano patronowi
Litwy św. Kazimierzowi, biskupowi męczennikowi Stanisławowi, św. Helenie,
matce Nśw. Marii Panny Annie i błogosławionemu biskupowi Jerzemu Matulaitisowi. Na nich również znajdą państwo
napisy: słowa pieśni („Ty każdego dnia,
duszo, głoś chwałę Marii“), cytat z Biblii („Płonę gorliwością do Pana“), hasło
Matulaitisa z jego herbu („Zło zwyciężaj
dobrem“) i inne napisy („Pan królował z
[krzyża] drzewa“, „Radujmy się w Panu“).
Dziś cieszyć się możemy dzwonnicą nie
tylko z zewnątrz, lecz również obejrzeć
wnętrze. Środki przyznane z UE pozwoliły
odbudować pomieszczenia wewnętrzne
dzwonnicy, urządzić centrum informacji
turystycznej, salę wystaw i taras widowiskowy. Po wzniesieniu się na górę jednej
z najwyższych wież starówki będzie można cieszyć się otwierającą się panoramą
miasta. Na górnej kondygnacji urządzone
kamery obserwacyjne pozwolą zapoznać
się z podstawowym dziedzictwem architektonicznym miasta.

temu. Do tej pory nakręcany i regulowany
ręcznie na początku w. XXI zegar został
zmechanizowany.
W w. XVIII–XIX znaczniejszych przeobrażeń w dzwonnicy nie zachodziło.
Mistrz Gustaw Miork wyposażył dzwonnicę w większą ilość dzwonów, zaś dach wieży przybrał wtedy dzisiejszą formę.
Symboliczną rolę dzwonnica wileńska
spełniła w r. 1989, gdy od tego punktu
centrum stolicy rozpoczęła się Droga Bałtycka – żywy łańcuch trzymających się za
ręce ludzi łączący trzy stolice krajów bałtyckich – Wilno, Rygę i Talin – i zachęcający
do walki o niepodległość.
Podstawową funkcję dzisiejszej dzwonnicy stanowi bicie dzwonami. Zachęcają
do uczestniczenia we Mszy Świętej czy w
modlitwie na Anioł Pański, biją podczas
uroczystych procesji oraz ważnych wydarzeń życia religijnego. Zgodnie ze starą
tradycją każdy dzwon kościelny nosi nadane mu imię, symbol lub zapis łaciński.
Największy dzwon przeznaczony jest Joachimowi – opiekunowi kardynała Joachima Meisnera. Wyrzeźbiona kotwica oznacza cnotę nadziei, zaś napis konstrukcja

145

Odbudowane wnętrze dzwonnicy Katedry Wileńskiej
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Kościół Św. Franciszka z
Asyżu (Bernardynów)
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Projekt
Zachowanie i dostosowanie do potrzeb
turystycznych obiektu dziedzictwa kulturowego – zespołu klasztornego bernardynów
Udzielone finansowanie
2,10 mln €

Potężna fasada kościoła Bernardynów

N

0m

Kościół Św. Franciszka z Asyżu
(Bernardynów)
ul. Maironio 10-2, Wilno
Tel. +370 682 40 216
E-mail pranciskonunamai@inbox.lt
www.bernardinuansamblis.lt

Dworzec autobusowy w Wilnie
ul. Sodų 22, Wilno
 ~2 km

I–V godz. 7.00–19.00
VI–VII godz. 8.00–19.00

Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie
ul. Vilniaus 22, Wilno
Tel. +370 5 262 9660
E-mail tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
 ~1 km

Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie
ul. Šventaragio 2, Wilno
 ~600 m

a wileńskiej Starówce brzeg Wilenki
zdobi należący do bernardynów kościół Św. Franciszka z Asyżu (Bernardynów),
tworząc wraz z kościołem Św. Anny i budynkami klasztornymi najważniejszy na Litwie zespół budowli gotyckich. Jest to charakterystyczna świątynia bernardyńska: trzy
nawy są przeznaczone dla osób świeckich,
z kolei podłużne prezbiterium – dla zakonników, gromadzących się tu na śpiewanie
godzinek i w celu uczestnictwa w nabożeństwach. Miejsce stykania się tych dwóch
części podkreśla łuk triumfalny.
Za architekta gotyckiego kościoła Bernardynów uważany jest Michał Enkinger
(XVI w.), jednak budowla nie od razu zyskała cechy arcydzieła architektury. Pierwszy drewniany kościół spłonął w 1475 r.,
wzniesiony później murowany niejednokrotnie ucierpiał w wyniku wojen i pożarów. Dopiero powstałe po pożarze 1564 r.
sklepienia kryształowe, krzyżowe i gwiaździste dotrwały do naszych dni. Bryła tego

największego na Litwie gotyckiego kościoła
ma ponad 42 m długości i 24 m szerokości.
Najbardziej ozdobną częścią świątyni,
otoczonej przez Ogród Bernardyński, jest
dzwonnica, przylegająca do prezbiterium.
Jest to jedno z najdojrzalszych na Litwie
dzieł gotyckich – mieni się prześwitującymi
łukami i niszami rzucającymi cienie. Obok
kościoła zachowało się jedyne w Wilnie gotyckie podwórko klasztorne, tchnące ciszą i
historią.
Jednymi z najcenniejszych dzieł sztuki
sakralnej w kościele Bernardynów są dwie
drewniane figury Ukrzyżowanego. To, że
obie rzeźby nie zostały zniszczone w okresie
okupacji, jest uważane za akt łaski Bożej.
Wierni najbardziej cenią figurę Chrystusa
w ołtarzu Św. Krzyża – od początku XVII w.
wita ona przekraczające próg świątyni osoby. Po wojnie z Moskwą zaczęto mówić o
dziwnym świetle, które promieniuje z krzyża. Wkrótce przy figurze Chrystusa pojawiły
się wota – podziękowanie za doznane łaski.

80

Na zdjęciu u góry – wilnianie i goście miasta są zachęcani do zwiedzenia wileńskiego kościoła Św. Franciszka z Asyżu
(Bernardynów), zespołu klasztornego, w którym pojawiły się nowe przestrzenie

Wspaniały widok na starówkę rozciąga się z poddasza kościoła, na które wchodzi sie krętymi schodami w wieży
południowo-wschodniej
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Kościół Św. Franciszka z Asyżu (Bernardynów) w l. 1763–1781 zyskał nowy wystrój wnętrza w stylu późnego baroku:
pojawiła się ambona, konfesjonały, stalle, ławki i jedenaście ołtarzy

W 1667 r. hrabia Władysław Tyszkiewicz ofiarował dla tego ołtarza
cenne relikwie Drzewa Krzyża
Świętego i Krwi Chrystusa.
O charakteryzującej bernardynów pobożności, związanej
z cierpiącym Chrystusem,
świadczy również powstała w
XVII w. na podwórku kościelnym kalwaria. Po tym, gdy
popadła w ruinę w połowie
XVIII w., Drogę Krzyżową
zakonnicy urządzili wewnątrz kościoła. Po byłej
kalwarii na podwórku
świątyni zachowała się
Kaplica Świętych Schodów (Scala Sancta) z
kopią schodów, które
według legendy Św.
Helena przywiozła z

Jerozolimy do Rzymu i które pochodzą z pałacu Poncjusza Piłata. W schody są wmontowane relikwie i ziemia przywieziona z
Jerozolimy. Od 1774 r. w kościele Bernardynów były organizowane odpusty „Świętych
Schodów“. Znacznie zniszczone w okresie
sowieckim „Święte Schody“ od 2000 r. ponownie są dostępne dla wiernych.
W drugiej połowie XVIII w. kościół Bernardynów zyskał nowy wystrój wnętrza w
stylu późnego baroku: pojawiła się ambona, konfesjonały, ławki i jedenaście ołtarzy.
Nad nowym wystrojem pracowali stolarze,
rzeźbiarze i malarze. W l. 1764–1768 słynny
mistrz organowy Mikołaj Janson odnowił
organy kościelne.
Po powstaniu 1863 r. fala represji carskich nie ominęła również bernardynów.
W opinii urzędników rosyjskich, zakonnicy
brali bardzo czynny udział w ruchu oporu, dlatego w 1864 r. klasztor zamknięto.

Najbardziej ozdobna część strony zewnętrznej kościoła – stara dzwonnica – jedno z
najdojrzalszych dzieł gotyckich na Litwie, mieniące się prześwitującymi łukami i niszami rzucającymi cienie
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Otoczony rzeźbionymi ornamentami ołtarz w kaplicy
Św. Floriana (Trzech Króli) zdobi rzeźba Ukrzyżowanego

Kościół był czynny nadal, jednak zmienił się
wystrój jego wnętrza. Zniszczone w latach
II wojny światowej organy do dziś nie są
używane.
Ulica poprowadzona w l. 1869–1870
wzdłuż fasady kościoła Św. Anny, przecięła
Ogród Bernardyński (obecnie Park Serejkiski) i podwórko kościelne, niszcząc zewnętrzny układ klasztoru i kościołów, który
jeszcze bardziej został zmieniony po wniesieniu w 1872 r. nowej dzwonnicy.
Zamknięty w 1949 r. kościół Bernardynów przez kilka lat pozostawał bez opieki.
Po czym został przekazany Wileńskiemu Instytutowi Sztuki i przekształcony w magazyn. Dopiero w 1994 r. do świątyni wrócili
zakonnicy Zakonu Braci Mniejszych, którzy
na Litwie działalność wznowili w 1989 r.
Wraz z ich pojawieniem się rozpoczęło się
też odrodzenie świątyni.
Kościół Bernardynów zdobią freski z początku XVI w., które w 1981 r. odkryto pod

tynkiem. Przypuszcza się, że powstały przed
1521 r. Jest to jedyny zachowany na Litwie
przykład malarstwa ściennego z okresu
późnego średniowiecza. W opinii konserwatorów, fresk na ścianie północnej, o powierzchni ponad 300 m kw., jest rzadkością. W średniowieczu rzeczą zwyczajną było
ozdabianie kościoła przez samych zakonników, jednak w opinii kierownika trwających
trzy lata prac konserwatorskich, profesora
Algirdasa Juozasa Pilipavičiusa (ur. 1943 r.),
poziom artystyczny fresku dowodzi, że jest
dziełem zawodowego malarza, obeznanego
z tradycjami artystycznymi Europy Zachodniej.
Freski pokrywały ściany, chór i sklepienia
kościoła. Na korytarzach klasztoru przylegającego do świątyni również zachowało
się malarstwo ścienne z różnych okresów.
Na północnej ścianie kościoła widoczne
są ślady zamurowanych ostrołukowych
nisz. Są to ślady nigdzie indziej na Litwie
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Kościół Św. Franciszka z Asyżu (Bernardynów)
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W wyniku odnowienia na sklepieniu i w nawie głównej kościoła odsłonięto renesansowe kompozycje roślinnokwiatowe – rozety w tonacjach pastelowych

niezachowanych dawnych konfesjonałów –
gotyckich elementów wystroju wnętrza
kościołów zakonnych. Do nich spowiednicy
trafiali z korytarza klasztornego.
Za środki unijne w kościele Św. Franciszka z Asyżu (Bernardynów) wykonano
prace w zakresie renowacji ścian, filarów
i sklepień, poddano konserwacji freski,
odnowiono tablice pamiątkowe i drzwi,
zainstalowano piorunochron. Uporządkowano również wnętrze kaplic Trzech Króli
i Świętych Schodów, odnowiono fasadę
dzwonnicy, wieżyczki, ściany, dach i fasadę
oficyny. Po odnowieniu fasady wschodniej,
fundamentów i ścian klasztoru, odtworzono również posadzkę na dziedzińcu.
Kto miał okazję słuchać w kościele pieśni
chóralnych, wie, jak bardzo jest to piękne,

wzruszające i wymowne. Może tak się dzieje za sprawą akustyki, może wysokości
sklepień, a może tajemniczości Domu Bożego. Odbywające się tu koncerty i imprezy
przyciągają ogromne rzesze ludzi, poruszają
serca, dotykają najskrytszych strun duszy,
zmuszają do zastanowienia się, uspokojenia i odnalezienia radości. Kościół stał się
ośrodkiem aktywnego życia kulturalnego i
wzrostu duchowego wilnian.
Msze Św. w kościele Bernardynów są
odprawiane w języku litewskim, łacińskim
i angielskim.
Godziny odprawiania mszy Św. I–V godz.
7.30, III i VI godz. 18.00, VI–VII godz. 9.00
(VII w jęz. angielskim), VII godz. 9.00, 10.30,
13.00 i 17.00
Z wystroju wnętrza z początku XVI w. zachowały się cenne freski, na których przez sceny z Pisma Świętego, wizerunki
świętych i symbole wyrażona została franciszkańska koncepcja Odkupienia ludzkości

Wycieczki w języku litewskim, angielskim i rosyjskim dla grup liczących co najmniej 8
osób są organizowane we wtorki–soboty od godziny 10 do 17 ustaloną trasą, w uprzednio uzgodnionym terminie.
Inne obiekty warte zwiedzenia w Wilnie:

Od strony północnej do kościoła przylega klasztor z
autentyczną fasadą, elementami wystroju wnętrza i
kształtami

W stopnie schodów Kaplicy Schodów Chrystusa wmontowano różne relikwie i ziemię, przywiezioną z Jerozolimy

•
•
•
•
•
•
•

Bazylika archikatedralna, pl. Katedros 1
Kościół Św. Anny, ul. Maironio 8
Kościół Św. Ducha, ul. Dominikonų 8
Kościół Św. Katarzyny, ul. Vilniaus 30
Kościół Św. Mikołaja, ul. Šv. Mikalojaus 4
Muzeum Dziedzictwa Sakralnego, ul. Šv. Mykolo 9
Ostra Brama, ul. Aušros Vartų 1 2
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Kościół Św. Janów i dzwonnica

Kościół Św.
Janów i
dzwonnica
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Projekty
Prace porządkowo-budowlane przy
dzwonnicy należącej do zespołu architektonicznego Uniwersytetu Wileńskiego
Odnowienie kościoła Św. Janów należącego do Uniwersytetu Wileńskiego
Udzielone finansowanie
1,79 mln €
W kościele Św. Janów są obecnie wręczane dyplomy
absolwentom, organizuje się różne koncerty i festiwale

J

Kościół Św. Janów i dzwonnica
ul. Šv. Jono 1 2, Wilno
Tel. +370 5 219 3029
E-mail info@muziejus.vu.lt
www.muziejus.vu.lt
Kościół
I–VI godz. 9.00–17.30
Dzwonnica
Kwiecień–maj, wrzesień
I–VII godz. 10.00–18.30
Czerwiec–sierpień
I–VII godz. 11.00–19.30

0m

Dworzec autobusowy w Wilnie
ul. Sodų 22, Wilno
 ~1 km
Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie
ul. Šventaragio 2, Wilno
 ~300 m
Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie
ul. Vilniaus 22, Wilno
Tel. +370 5 262 9660
E-mail tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
 ~900 m

eśli na wileńską Starówkę spojrzy się z
tarasu widokowego przy ulicy Olandų,
na horyzoncie pojawi się biała smukła
wieża. Jest to dzwonnica kościoła Św. Jana
Chrzciciela i Św. Jana Apostoła i Ewangelisty – najwyższy budynek na Starówce.
Kościół i dzwonnica należą do zespołu 16
szarych budynków okalających 13 dziedzińców Uniwersytetu Wileńskiego, jednej
z najstarszych i najsłynniejszych uczelni
wyższych w Europie Środkowej i Wschodniej.
Najlepiej dojść do kościoła mijając główny gmach uniwersytecki, w którym do dziś
mieści się ogromna biblioteka i przechowywana jest pierwsza litewska książka, oraz
Dziedziniec Sarbiewskiego, na którym pod
ogromną brzozą gromadzą się tłumy przyszłych językoznawców i historyków. Schodki doprowadzą na Dziedziniec Wielki, przez
wszystkie czasy uważany za najpiękniejszy i

80

Na zdjęciu u góry – widok z Dziedzińca Wielkiego na zespół budynków kościoła Św. Janów i dzwonnicy

Oślepiające światło dużych witraży w kościele Św. Janów
spływa na zespół ołtarzy w prezbiterium, wywierając niepowtarzalne wrażenie

najważniejszy na uniwersytecie, na którym
dominuje wysoka i strojna fasada kościoła
Św. Janów.
Dokumenty poświadczają, że budowę
świątyni rozpoczęto na rok przed chrztem
Litwy – w 1386 r. Budowę zainicjował wielki książę litewski i król Polski Władysław
Jagiełło, wyświęcił kościół w 1427 r. jego
kuzyn, wielki książę Witold. Był to pierwszy
gotycki kościół parafialny. Z biegiem wieków połączył on w sobie cechy wielu stylów architektonicznych: gotyku, renesansu,
baroku i klasycyzmu.
We wspaniałym wystroju wnętrza świątyni wyróżniają się organy o wyjątkowym
brzmieniu. W 1836 r. największe na Litwie
organy o trzech manuałach oraz 64 głosach
zostały przeniesione z kościoła jezuitów w
Połocku. Przez długie lata milczały i tylko
dzięki fachowcom na początku 2000 r. ponownie rozbrzmiały całą mocą.
Obecnie kościół Św. Janów jest nie tylko
domem modlitwy, ale też świątynią kultury. Stale odbywają się tu dyskusje, odczyty,
w każdą sobotę zaś – „Godziny muzyczne“.
Rozbrzmiewa muzyka organowa, kameralna, śpiewają chóry.
Za środki unijne, w ramach realizacji projektu energetycznego, został odnowiony
również kościół: ocieplono przekrycie dachowe, wymieniono okna i drzwi wejściowe, zrekonstruowano okna witrażowe oraz
bramę wejściową.
Godziny odprawiania mszy Św.: wrzesień–
czerwiec II–IV godz. 18.00, VII godz. 11.00 i
13.00, czerwiec–sierpień VII godz. 11.00
Równie cenna jak kościół jest dzwonnica, wzniesiona w l. 1600–1610. Obecny
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Kościół Św. Janów i dzwonnica

Szczyt dzwonnicy otacza balustrada z wazami dekoracyjnymi

Z dzwonnicy panorama stolicy widoczna jak na dłoni

jej wygląd w 1743 r. zaprojektował słynny
wileński architekt Jan Krzysztof Glaubitz.
Pierwotną zniszczył szalejący w mieście
pożar.. Zachowały się dokumenty, poświadczające, że w czterech oknach szóstej
kondygnacji dzwonnicy wisiały dzwony.
Zostały zagrabione przez armię rosyjską
w latach I wojny światowej, gdy Niemcy
zbliżali się do Wilna.
Obecnie dzwon jest widoczny jedynie
w oknie od strony północnej. Jest to jednak dzwon wyjątkowy. W 1675 r. odlał go
słynny wileński mistrz Jan Delamars. Przypuszcza się, że dla kościoła Św. Michała
zamówił go podkanclerzy wielki litewski
Kazimierz Sapieha (1637–1720). W 1888 r.
po zamknięciu kościoła Św. Michała dzwon
został przeniesiony do kaplicy na Rossie. Na
dzwonnicy kościoła Św. Janów umieszczono go w l957 r., gdy dzwonnica i świątynia
były odnawiane po zniszczeniach II wojny

światowej. Obecnie jego dźwięk nad dachami Starówki roznosi się na rozpoczęcie
i zakończenie roku akademickiego, podczas
różnych uroczystości lub wizyty na uczelni
szacownych gości.
Dzwonnica została odnowiona za środki unijne: fundament zabezpieczono przed
wodą, umocniono posadzkę oraz drewniane konstrukcje schodów, odnowiono murowane ściany i sklepienia oraz pomalowano fasadę.
O ciepłej porze roku z dzwonnicy można
podziwiać niepowtarzalną panoramę stolicy. Na taras widokowy znajdujący się na
wysokości 45 m wjeżdża się nowoczesną
windą.
W dzwonnicy umieszczono również wahadło Foucaulta – przyrząd, pozwalający
zademonstrować ruch obrotowy Ziemi.
Nazwę otrzymał on na cześć francuskiego
fizyka Léona Foucaulta (1819–1868). Ze

specjalnego wzniesienia można obserwować
jak waha się i robi okrążenia zawieszona na
cienkiej linie nad marmurową tarczą zegarową ważąca kilkadziesiąt kilogramów kula.
Kula zmienia swoje położenie, co dowodzi,
że Ziemia obraca się wokół własnej osi.

Ekspozycja muzealna w dzwonnicy zapoznaje z osiągnięciami naukowymi Uniwersytetu Wileńskiego, pracującymi tu
naukowcami

Zainstalowana w dzwonnicy nowoczesna winda
podnosi na wysokość 45 m, na taras widokowy
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Projekt uporządkowania dzwonnicy nominowany w kategorii „Za treściwe spędzanie wolnego czasu“ został odznaczony
nagrodą „Żagle Europy“. Jest ona przyznawana dla najlepszych projektów zrealizowanych za środki unijne.

Cena biletów:
Uniwersytet Wileński:
Dorośli – 5 Lt, studenci i uczniowie – 1 Lt
Kościół Św. Janów i dzwonnica:
Dorośli – 8 Lt, uczniowie, studenci, emeryci – 5 Lt
Inne obiekty warte zwiedzenia w Wilnie:
•
•
•
•
•
•

Góra Trzykrzyska, ul. T. Kosciuškos
Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Antakalnio 1
Pałac Prezydencki, pl. S. Daukanto 3
Pałac Wielkich Książąt Litewskich, pl. Katedros 3
Ratusz, ul. Didžioji 31
Uniwersytet Wileński, ul. Universiteto 3

Na drugiej kondygnacji dzwonnicy zwiedzających
zachwyca wyjątkowy obiekt – wahadło Foucaulta
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Wileński Kościół Św.
Apostołów Filipa i Jakuba
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Projekt
Urządzenie Karylionu w wieży Kościoła
Dominikańskiego Św. Apostolów Filipa i
Jakuba, I etap
Przyznane fundusze
1,47 mln €

Wieże kościoła Św. Apostołów Filipa i Jakuba

W

Wileński Kościół Św. Apostołów Filipa
i Jakuba
Ul. Lukiškių 10, Vilnius
Tel. +370 5 212 46 11
E-mail: vilniausdominikonai@gmail.com
www.dominikonai.org

0m

Wileńskie centrum informacji
turystycznej
Ul. Vilniaus 22, Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
E-mail: tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
Wileńskie centrum informacji
turystycznej
Ul. Šventaragio 2, Vilnius
Wileński Dworzec Autobusowy
Ul. Sodų 22, Vilnius

ileński Kościół Dominikański Św. Filipa i Jakuba – w centrum stolicy, to
nieopodal placu Lukiškių aikštė wzniesiona
świątynia katolicka. Budowla w stylu późnego baroku jest szczególna – to najwyższy
kościół o jednej nazwie w Litwie. W nim
msza św. odprawiana jest w dwóch językach – litewskim i polskim.
Początki historii kościoła sięgają połowy XVII w., gdy kasztelan smoleński Jerzy
Chreptowicz przyznał dotację wileńskiemu zakonowi dominikańskiemu – 4000
złotych – pod warunkiem, że zakonnicy na
terenie cmentarza Lukiškės wzniosą kościół. Przyjmując taką hojną ofiarę zakonnicy
mieli również przyrzec, iż ze wszystkimi honorami kościelnymi nieodpłatnie grzebać
bedą wszystkich ubogich.
Długo nie przyszło czekać – jeszcze w tym
samym 1642 r. wzniesiony został drewniany kościół, zaś po krótkim czasie obok niego

80

Na zdjęciu u góry – Wieża kościoła wileńskiego Św. Apostołów Filipa i Jakuba w centrum miasta

Jeden z siedmiu ołtarzy kościoła

powstał klasztor. Niestety, 13 rok istnienia
okazał się proroczo decydujący – zarówno
kościół, jak i klasztor, po wybuchu pożaru
spłonęły.
Tylko po upływie prawie trzydziestu
lat w r. 1684 na jego miejscu wybudowano nowy kościół, również drewniany. Na
głównym ołtarzu zawieszono ongiś z Rosji
przywieziony i w Sejnach przechowywany
obraz Nśw. Marii Panny. W r. 1688 biskup
Konstanty Kazimierz Brzostowski ogłosił, iż
niniejszy obraz jest rzekomo cudowny, co
zwróciło uwagę ludu: do kościoła na odprawiane naborzeństwa zbierały się tłumy
ciekawskich, i powyższy kościół nie był w
stanie pomieścić wszystkich chętnych.
Ostatecznie postanowiono wznieść
bardziej trwały, murowany kościół – prace
budowlane zostały zakończone w r. 1722.
Niski kościółek i dwie jej wieżyczki w czasach późniejszych niejednokrotnie były
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Wiele razy ofiarami wnętrza kościoła zmienił się nie do poznania

podwyższane. Przy kościele działał również
zakon, który w r. 1765 ucierpiał od pożaru,
jednak niebawem odbudowano go. Z biegiem czasu na terenie kościoła znalazły się
nowe, dodatkowe obiekty: Przy wieży południowej w r. 1777 wzniesiono dom i budynek gospodarczy, zaprojektowany przez
architekta Augustyna Kosakowskiego, urządzona kaplica św. Hiacynta.
W r. 1794 wojska rosyjskie rozpoczęły samowolne niszczenie przedmieść wileńskich,
wówczas uszkodzono również kościół.
Pod koniec XVIII w. w wyremontowanym
budynku rozpoczął działalność szpital Św.
Jakuba, zaś niepokoje w r. 1812 zmusiły do
przeorganizowania go w szpital wojskowy.
W tym czasie szczególnie ucierpiał inwentarz – przerażający mróz zmuszał do palenia
ławek, szaf z zachrystii, zaś nabożeństwa
odbywały się na korytarzu kościelnym. Pod
koniec tego ciężkiego roku na przykościelnym cmentarzu znalazła wieczny odpoczynek niemała liczba żołnierzy francuskich.
W 1844 r. przy kościele znajdujący się zakon został zamknięty, zaś kościół ogłoszono
jako parafialny. Próbowano go wyremontować – artysta George Hopen odbudował
jego wnętrze. Na początku XX w., gdy do
Wilna najechały tłumy Litwinów uciekinierów, w kościele rozpoczęto odprawiać msze
święte w języku litewskim, jednak tej praktyki zaniechano z powodu wichrzycielskiej
działalności oburzonych Polaków.

Niestety, rujnująca działalność sił drugiej wojny światowej nie ominęła również
i niniejszego kościoła – został znacznie
uszkodzony. Władza sowiecka ostatecznie
zdecydowała go zamknąć, a budynek wykorzystano do celów gospodarczych. Tu przechowywano zapasy owoców i warzyw. W
późniejszym czasie niniejsze pomieszczenia
służyły jako magazyn Teatru Opery i Baletu.
Swą prawdziwą funkcję Kościół Dominikański im. Św. Apostołów Filipa i Jakuba
zaczął spełniać z chwilą odzyskania przez
Litwę niepodległości. W r. 1992 został przekazany do dyspozycji dominikanów. Remontu ołtarza podjął się Czeslowas Bareika
(Česlovas Bareika) i A. Żemaitis (A. Žemaitis), zaś rzeźby do nowego życia przywrócił
Kestutis Norkunas (Kęstutis Norkūnas).
W chwili obecnej w kościele urządzonych
jest siedem ołtarzy. Na głównym ołtarzu wisi wspaniały obraz, przedstawiający
trzech apostołów, Św. Jakuba Starszego,
Św. Jakuba Młodszego i Św. Filipa. Niniejszy
obraz przypomina wcześniejszą nazwę kościoła – obu Jakubów i Filipa. Po rozpoczęciu
ostatniej odnowy kościoła postanowiono
w jego wieży urządzić karylion – kompleks
zestrojonych dzwonów. Na Litwie są zaledwie dwa takie instrumenty.
Wnętrze wielokrotnie niszczonego kościoła zmieniło się nie do poznania.
Jeden z nich znajduje się w Kownie, drugi w Kłajpedzie. Dzwonić nim może zwykle
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Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości zostały odnowione
znajdujące się w kościele rzeźby

tylko muzykant, jednak nowoczesne technologie otwierają możliwość władać karylionem i przez komputer. Na
tym instrumencie można wygrywać najróżniejsze gatunki
utworów muzycznych, nadaje się do gry wraz z orkiestrą
symfoniczną, chórami i solistami.
Do urządzenia karylionu w Kościele Dominikańskim
im. Św. Apostołów Filipa i Jakuba wykorzystane zostały
fundusze strukturalne z UE – doprowadzono do porządku
kaplicę Św. Hiacynta wraz z urządzoną ekspozycją, zaplanowano renowację południowej wieży kościelnej i części
wschodniej fasady. Wynik nadzwyczajny – w r. 2015 urządzony karylion będzie największy nie tylko na Litwie, lecz i
w krajach bałtyckich.

Planowane jest urządzenie w kościele największego karylionu
w krajach baltyckich

Fragment nowo urządzonej wystawy
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Muzeum Sztuki
Vytautasa Kasiulisa
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Projekt
Założenie Muzeum Sztuki Vytautasa Kasiulisa poprzez przebudowę i dostosowanie do współczesnych potrzeb turystyki
kulturowej budynku muzealnego przy
ulicy Goštauto 1
Udzielone finansowanie
1,22 mln €
„Moulin Rouge“, lata 80. XX w.

W
Muzeum Sztuki Vytautasa Kasiulisa
ul. A. Goštauto 1, Wilno
Tel. +370 5 262 8030, +370 5 262 1883
E-mail muziejus@ldm.lt
www.ldm.lt
II–VI godz. 11.00–18.00
VII godz. 12.00–17.00
W przeddzień świąt państwowych
muzeum jest czynne godzinę krócej, w
święta państwowe nieczynne.

0m

Dworzec autobusowy w Wilnie
ul. Sodų 22, Wilno
 ~2,5 km
Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie
ul. Vilniaus 22, Wilno
Tel. +370 5 262 9660
E-mail tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
 ~500 m
Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie
ul. Šventaragio 2, Wilno
 ~1 km

krótce w Wilnie pojawi się kolejne
miejsce związane ze sztuką – Muzeum Sztuki Vytautasa Kasiulisa. Jego
utworzeniem za środki unijne zajmuje się
Litewskie Muzeum Sztuki. Wzniesiony
przed stuleciem na potrzeby muzealne
przez administrację Rosji carskiej neoklasycystyczny budynek przeżył różne etapy
historyczne: czynna w nim biblioteka Akademii Nauk, Muzeum Rewolucji, magazyn
dzieł sztuki. Obecnie historyczny budynek
będzie wykorzystywany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem – będzie zapoznawać
społeczeństwo z twórczością słynnego litewskiego malarza.
Vytautas Kasiulis (1918–1995) był jednym z najwybitniejszych artystów litewskich na uchodźstwie, cieszącym się uznaniem międzynarodowym. Drogę twórczą

80

Na zdjęciu u góry – widok fasady Muzeum Sztuki Vytautasa Kasiulisa zimą

„Uliczka Montmartre, w Paryżu“, lata 60. XX w.

pomyślnie rozpoczął na Litwie. W 1944
r. wyjechał w celu doskonalenia umiejętności do Niemiec i Austrii i w wyniku
niepomyślnych okoliczności do ojczyzny
nie wrócił. W 1948 r. przybył do miasta
swoich marzeń – Paryża – ówczesnej stolicy sztuki. Tu utalentowany i aktywny
malarz szybko zadomowił się, jego prace
o wyjątkowej stylistyce zdobyły uznanie.
Krytycy sztuki określają go jako jednego
z najciekawszych twórców Szkoły Paryskiej drugiej połowy XX w., porównują z
najwybitniejszymi francuskimi malarzami
Raoulem Dufy (1877–1953) i Georges‘em
Rouaultem (1871–1958). Prace V. Kasiulisa znajdują się w zbiorach muzeów sztuki
współczesnej Paryża i Nowego Jorku, galerii artystycznych i kolekcji prywatnych we
Francji, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii,
Szwecji, Danii, Szwajcarii, Niemczech, Argentynie, Australii i innych krajach.
W opinii żony V. Kasiulisa, artysta stworzył około 2700 dzieł: obrazów olejnych,
namalowanych pastelami, gwaszem, akwareli i litografii. Wczesne prace Kasiulisa są
realistyczne, przeważają na nich ciemne
tonacje. Późniejsze utrzymane są w stylu
współczesnym, są liryczne, dekoracyjne, o
jasnych, soczystych barwach. Kasiulis miał
własną technikę malowania – jego obraz
swoją strukturą przypomina negatyw, na
którym z ciemniejszego tła wyłaniają się
prześwity pociągnięć pędzla.
Twórczość malarza przesycona jest delikatnie ironicznym, radosnym nastrojem
karnawałowym. Często malował muzyków, artystów cyrkowych, świętych czy
ulice Paryża.

162

DZUKIA I SUWALSZCZYZNA

Park Bernardyński

Park Bernardyński

„Skrzypek uliczny“, 1950 r.

„Kobieta u malarza“, 1948 r.

W muzeum V. Kasiulisa do obejrzenia
będzie około tysiąca dzieł artysty. Z zastrzeżeniem, że powstanie muzeum malarza, w 2010 r. około 600 jego prac, wiele
rzeczy osobistych, w tym sztalugi, w darze
przekazali Litwie jego żona i syn. Część
eksponatów do nowego muzeum zostanie
przeniesiona z archiwów innych litewskich
muzeów.
W muzeum odnowionym za środki unijne swoje miejsce znajdą nie tylko dzieła V.
Kasiulisa, prezentowane na stałej ekspozycji. W powstającym Centrum Wystaw
Krajowych i Międzynarodowych będą się

odbywać różne wystawy czasowe: prezentujące twórców emigracyjnych i współczesnych
V. Kasiulisowi i in. Centrum będzie miejscem organizowania spotkań, konferencji,
seminariów i zajęć edukacyjnych. Planowane jest organizowanie imprez prezentujących rozwój protokołu dyplomatycznego
i ceremoniału państwowego, sztuki i turystyki kulturowej.
Na gości czeka w muzeum przytulne,
dające natchnienie twórcze otoczenie, autentyczny wystrój wnętrza z początku XX
w. oraz nowoczesny terminal informacyjny.

Park Bernardyński
Ul. Maironio
I–VII godz. 7.00–22.00
Kościół Św Franciszka z Asyżu
(Bernaryński) i zakon
Ul. Maironio 10, Vilnius
Tel. +370 682 40 216
E-mail: pranciskonunamai@inbox.lt
www.bernardinuansamblis.lt

Cena biletów:
Dorośli – 6 Lt
Uczniowie, studenci, byli żołnierze służby zasadniczej, seniorzy, członkowie Litewskiego Związku Plastyków, opiekunowie osób niepełnosprawnych – 3 Lt
Dzieci w wieku przedszkolnym, wychowankowie domów dziecka, osoby
niepełnosprawne, muzealnicy litewscy, członkowie Międzynarodowej Rady
Muzeów (ICOM), nauczyciele towarzyszący 10-osobowej grupie uczniów lub
towarzyszący dzieciom podczas zajęć edukacyjnych, przewodnicy towarzyszący co
najmniej 10-osobowej grupie obywateli Litwy lub co najmniej 5-osobowej grupie
Oddziały Litewskiego Muzeum Sztuki w Wilnie:
•
•
•
•

Muzeum Sztuki Użytkowej, ul. Arsenalo 3A
Narodowa Galeria Sztuki, al. Konstitucijos 22
Pałac Radziwiłłów, ul. Vilniaus 24
Wileńska Galeria Obrazów, ul. Didžioji 4

Wileńskie Centrum Informacji
Turystyznej
Ul. Šventaragio 2, Vilnius

0m
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Wileńskie Centrum Informacji
Turystyznej
Ul. Vilniaus 22, Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
E-mail: tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
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Projekt
Uporządkowanie Parku Bernardyńskiego
(Parku Sereikiszki)
Przyznane fundusze
2,89 mln €

P

ark Bernardyński – to oaza rekreacyjna na ruchliwej starówce wileńskiej,
pulsującej szybkim tempem życia. Ongiś
Parkiem Serejkiszki (Sereikiškių parkas)
nazywano zakątek przyrody, położony
między trzema ważnymi obiektami miasta – Górą Zamkową Gedymina, Zakonem
Bernardyńskim i rzeką Wilejką (Vilnia) –
zachęcający do zwiedzania i dzieci, i dorosłych. W Parku Bernardyńskim odbywają
się imprezy kultury etnicznej. Rokrocznie
w maju – koncerty międzynarodowego
wileńskiego folklorystycznego festiwalu
„Skamba skamba kankliai“, co trzy lata w
miesiącu lipcu zbierają się tu uczestnicy
i widzowie międzynarodowego festiwalu
folklorystycznego „Baltica“, co cztery lata
odbywają się podstawowe imprezy Dnia

W centrum miasta założony park wspomina wspaniałą
historię

Park został wzbogacony o dwa nowe stawy

Folkloru Święta Pieśni, występy zespołów
miłośników teatru.
Imprezy o znaczeniu państwowym nadają temu miejscu wyższy status symboliczny,
nawet pewną sakralność, a więc niniejszy
park, jak i Plac Katedralny, pojmowany jest
nie tylko jako miejsce wypoczynku mieszczan, lecz również i jako miejsce aktualizacji
pamięci i uczczenia duchowego dziedzictwa, przejętego od przodków.
Historia współczesnego Parku Bernardyńskiego sięga XIII–XIV w., gdy
Litwa była jeszcze ziemią starej wiary
bałtyckiej. W owym czasie w tym miejscu zielenił się las, który po przyjęciu
chrześcijaństwa został wycięty. Spustoszała przestrzeń stała bezużytecznie
prawie stulecie, aż w r. 1469 Kazimierz

Jagiellończyk zafundował ją w Wilnie
osiadłym zakonnikom.
Pracowici bernardyni sukcesywnie wykorzystali przez króla przyznaną ofiarę:
wznieśli trzy kościoły (Św. Anny, Św. Franciszka i Św. Bernardyna), zakon, zaś wokół
pozostały dziki teren, obfitujący w bagna i
zdroje, przeobrazili w park. Tu w wydzielonych ogrodach uprawiali warzywa, rośliny
przyprawowe, krajobraz parku wzbogacili
stawami i kanałami.
W pobliskim rejonie z Serejkiszkami
pod koniec XVIII w. główne centrum naukowe kraju – Uniwersytet Wileński – założył Park Botaniczny. W krótkim czasie
przeżył prawdziwy „złoty wiek“ i był uważany za jeden z najbogatszych parków botanicznych we Wschodniej Europie.

Park Bernardyński przyciąga spokoju stęsknionych uczestników

Niestety, konsekwencje powstania listopadowego były żałosne nie tylko dla
systemu oświaty Litwy, kiedy to swoje
podwoje zmuszony był zamknąć Uniwersytet Wileński, lecz i dla Parku Botanicznego. Bez opieki pozostawiony park
z biegiem czasu w ogóle przestał istnieć.
Zaś po powstaniu styczniowym car rosyjski polecił zamknąć i Zakon Bernardyński.
Gdy zakon przestał istnieć, zanikał również
i obok istniejący park. Wtedy ten teren
postanowiono wydzierżawić mieszczanom do uprawy warzyw. I tylko w 1880 r.
postanowiono w rejonie Serejkiszki urządzić park miejski dla publicznego użytku.
W jego skład miał wejść również i Park
Bernardyński. Wykonania projektu parku podjął się artysta wileński Aleksander

Park znajduje się wśród słynnych obiektów miasta. Jednym z nich jest Góra Zamkowa Giedymina
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Park Bernardyński

Park Bernardyński – prawdziwa oaza rekreacji w centrum miasta

Sztraus (Aleksandras Štrausas), który na
uniwersytecie petersburskim studiował
sztuki piękne.
Po upływie ośmiu lat park nareszcie stał
się dostępny mieszkańcom Wilna i jego
gościom.
Z chwilą, gdy na Litwie utrwaliła się
władza sowiecka, park został przemianowany na Park Młodzieży i przeorganizowany: wybudowano tu estradę, zwiedzającym wyświetlano kina letnie, urządzono
taras do tańców, rozrywki, miejsca zabaw
dla dzieci. Dawną nazwę parku przywrócono tylko po odzyskaniu przez Litwę

niepodległości, wówczas wymontowano
wszystkie urządzenia.
W r. 2012 postanowiono przywrócić
dla parku historyczną nazwę Bernardyńską, gdyż najdłuższy okres jego gospodarzami byli mianowicie zakonnicy bernardyni. Wtedy przy pomocy przydzielonych
funduszy UE rozpoczęto reorganizację
parku, przywracając mu elementy projektu XIX wieku. Urządzono wcześniej istniejące tu alpinarium, plac centralny, staw,
Pagórek Belwederski.
Przechadzając się po ścieżce spacerowej,
prowadzącej przez caly Park Bernardyński

Park przeistoczony, przywracając mu elementy projektu z XIX wieku
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Zarówno dorosłych, jak i małych gości parku cieszą urządzone tu fontanny

możemy cieszyć się szemrzącą rzeczką Wilejką, zatrzymać się przy czterech fontannach, z których jedna jest muzyczna. Ciekawscy, gurmani i miłośnicy kulinarni nie
powinni przegapić możliwości obejrzenia
wystawy parku z roślinami używanymi do
celów leczniczych, żywności, przysmaków i
herbaty, przygotowanej .dla uczczenia pamięci mnichów.
Na karuzelach i placach zabaw dziecięcych zawsze gwarno i pełno głośnego śmiechu maluśkich. Wspaniale spędzić tu można popołudnia wraz z całą rodziną. Podczas
zabaw pociech dorośli mogą spokojnie

posiedzieć na parkowych ławeczkach, podziwiać piękne kwiaty i zagrać w szachy na
specjalnie urządzonych stołach.
Jedna z najwspanialszych miejsc Parku
Bernardyńskiego to wystawa botaniczna,
która uwiecznia na tym miejscu w XVIII w. rozkwitający jeden z najwspanialszych ogrodów botanicznych w Europie
Wschodniej. Rosną tu nie tak często w
życiu codziennym spotykane drzewa, jak
ginkgo, żółty dereń, kanadyjska deglezja,
sosna czarna i trzy długowieczne dęby wileńskie. Jeden z nich stojący u wejścia od
ulicy św. Brunona liczy już 400 lat.

Po dokonanej rekonstrukcji urządzono świecącą i według muzyki tańczącą fontannę.
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Bastylion Wileńskiego
Wału Obronnego
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Projekt
Przystosowanie pozostałości bastylionu
wileńskiego do potrzeb turystyki publicznej
Przydzielone fundusze
2,48 mln €

Wileńską starówkę zdobi wieża bastylionu

L

Bastylion Wileńskiego Wału Obronnego
Ul. Bokšto 20/18, Vilnius
Tel. +370 5 261 21 49
E-mail: muziejus@lnm.lt
www.lnm.lt
III–VII godz. 10.00–18.00

0m

Centrum Wileńskiej Informacji
Turystycznej
Ul. Šventaragio 2, Vilnius
Centrum Wileńskiej Informacji
Turystycznej
Ul. Vilniaus 22, Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
E-mail: tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt

itewskie Muzeum Narodowe – jedno
z najstarszych muzeów na Litwie, które jest zarazem największą przechowalnią
dziedzictwa kulturowego kraju. Jego pododdziały wystawowe są bardzo lubiane
przez turystów, dlatego w okresie swego
istnienia stały się najbardziej zwiedzanymi
obiektami turystycznymi miasta Wilna – to
różne ekspozycje znajdujące się w Wilnie i
w innych regionach Litwy: Baszta Zamku
Gedymina, tuż obok znajdujące się arsenały Stary i Nowy, Dom Muzeum Kazisa
Warnelisa, Dom Sygnatariuszy, Muzeum
Wincasa Kudirki w Kudirkos Naumiestisie,
Dom Rodzinny Jonasa Basanavicziusa w
rejonie wiłkowiszskim (Vilkaviškis), Zagroda Memorialna Jonasa Szliupasa w Połądze i Bastylion Wału Obronnego miasta
Wilna – budowla o znaczeniu wojskowym,
sięgająca pamięcią epoki renesansu. Niniejszy zabytek architektoniczny przez długi

okres należał do systemu obronnego miasta Wilna. Bastylion utworzony z trzech
podstawowych części: wieży, pomieszczeń
podziemnych do przechowywania armat
i korytarza łączącego powyższe pomieszczenia. O potworze żyjącym w tym tunelu
o długości 48 metrów po dzień dzisiejszy
chodzą dech zapierające legendy, budzące
strach i stwarzające średniowieczną atmosferę.
Więcej niż 500 lat temu inicjatorem
budowy wału obronnego był książę Aleksander. Obawiający się gróźb ze Wschodu
i ponaglany trwogą objętych mieszkańców
Wilna, przywódca polecił budowę wału.
Ówczesny wojewoda miasta Wilna Mikołaj
Radziwiłło (Mikalojus Radvila) ustalił granice jego zasięgu. Urządzenie wału obronnego stało się sprawą samych mieszkańców
Wilna – do budowy mieli dołożyć się wszyscy mieszkańcy miasta zależnie od swoich
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Korytarz łączący podziemne obiekty do przechowywania broni
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Hotel
„Comfort Hotel LT“

Do budowy wału obronnego zobowiązani byli dołożyć się mieszkańcy całego miasta

możliwości. Jedni murowali, inni wbijali
ostrosłupy. W końcu 1522 r. wspólnymi
siłami budowę zakończono i była w stanie
spełniać swoje przeznaczenie obronne. Na
początku XVII w. przy wale obronnym na
Górze Wieży został wybudowany bastylion.
Uważa się, iż tę z ziemi i muru wykonaną
twierdzę zaprojektował inżynier wojskowy z
Niemiec Frydrych Getkant. Chociaż trudno
jest ustalić dokładną datę wykonania, dokumenty historyczne potwierdzają, iż w r.
1627 bastylion już istniał. Uważa się, że wojenne i polityczne wydarzenia owego czasu
dały powód do rozbudowy niniejszego systemu obronnego.
System obronny miasta znacznie ucierpiał w połowie XVII w., gdy Wilno było
okupowane przez wojska rosyjskie. Gdy
Litwinom udało się odbić miasto, zabrano się za remont bastylionu i twierdzy
obronnej. Niestety, powyższa inicjatywa
poszła na marne, gdyż wybuchła Wojna
Północna i znów zrujnowała wileński wał
obronny. Z biegiem czasu bastylion jako
obiekt obronny w ogóle stracił na znaczeniu. Decyzją polityki carskiej na początku
XIX w. rozpoczęto demontaż wszystkich
urządzeń obronnych Wilna. – bastylion
stał się śmietniskiem miasta, zaś w czasie
obu wojen światowych niniejszy teren był
wykorzystywany jako magazyny wojsk niemieckich, gdzie przechowywano broń i pozostałą technikę wojskową.
W r. 1966 rozpoczęte badania archeologiczne i architektoniczne stworzyły warunki
do odbudowy bastylionu. Odtworzono wieżę, odnowiono pomieszczenia wewnętrzne

i długi tunel. W r. 1987 bastylion zaczęto
wykorzystywać do celów kulturalnych, a
w części używanej do celów wojskowych
urządzono muzeum. Tu zwiedzający mogą
obejrzeć wystawy broni i amunicji wojskowej z XV-XIX w.: stare armaty, kamienne
naboje i nawet wzory zbroi jeździeckiej.
To miejsce, przez miejscowych mieszkańców nazywane barbakanem, bardzo spodobało się młodzieży. Na starówce znajdujący
się obiekt turystyczny wabi otwierającą się
na stare miasto panoramą. Za fundusze UE
odbudowano fasadę i wnętrze bastylionu,
uporządkowano teren otaczający, zbudowano taras obserwacyjny. Przestrzeń wewnętrzna bastylionu dostosowana jest do
wizualizacji broni i wileńskiego wału obronnego jak również innych wystaw.

Hotel „Comfort Hotel LT“
ul. Mindaugo 27, Wilno
Tel. +370 5 250 5111
E-mail co.vilnius@choice.lt
www.comforthotel.lt
I–VII godz. 00.00–24.00
Dworzec autobusowy w Wilnie
ul. Sodų 22, Wilno
 ~600 m

0m

Chodzą legendy, że ongiś w tunelu bastionu mieszkał
potwór

Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie
ul. Geležinkelio 16, Wilno
Tel. +370 5 269 2091
 ~700 m
Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie
ul. Vilniaus 22, Wilno
Tel. +370 5 262 9660
E-mail tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
 ~2 km

80

Na zdjęciu u góry – nowoczesny hotel klasy ekonomicznej „Comfort Hotel LT“
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Hotel „Comfort Hotel LT“
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Projekt
Stworzenie infrastruktury dla świadczenia szerokiego spektrum usług noclegowych w hotelu klasy ekonomicznej w
celu aktywizacji turystyki przyjazdowej o
wszystkich porach roku
Udzielone finansowanie
1,89 mln €

N

owy, działający od jesieni 2012 r. w
stolicy Litwy, Wilnie, hotel „Comfort Hotel LT“ jest miejscem dobrym dla
wszystkich, ceniących nie zewnętrzny połysk, przepych, a prawdziwą wygodę i praktyczność.
Jest to hotel klasy ekonomicznej, przed
drzwiami nie stoi tu odźwierny, w pokojach
nie ma mini baru, nie są dostarczane posiłki
do pokoju i nie są świadczone inne, wydawałoby się konieczne, kosztowne usługi
oferowane przez drogi hotel. W tym hotelu
do dyspozycji jest Internet bezprzewodowy,
bezpłatna kawa i herbata o dowolnej porze doby, bardzo zdrowe, przygotowane ze
świeżych produktów śniadanie, bezpłatny
dostęp do nowocześnie urządzonej siłowni
i przestronny parking. Wszystko jest wliczone w cenę noclegu.
Wybudowany za środki z funduszy strukturalnych UE hotel należy do norweskiej
sieci „Nordic Choice Hotels“, zarządzającej
170 hotelami w Skandynawii i krajach bałtyckich.
„Comfort Hotel LT“, który przejął skandynawskie zasady prostoty i wygody, jest

Oryginalnie i wygodnie urządzone pokoje hotelowe
pozwolą doskonale wypocząć po długiej podróży

W restauracji hotelowej można spróbować potraw kuchni różnych narodów

zorientowany na nowoczesnego, młodego
klienta, który w Wilnie szuka hotelu niedrogiego, ale świadczącego wysokiej jakości usługi, w którym jest wszystko, czego
potrzebuje człowiek po przyjeździe do obcego miasta w delegację, w celu spędzenia
urlopu lub na romantyczny weekend.
200 pokoi hotelowych zostało gustownie urządzonych. Zmęczony podróżnik
doceni wygodne łóżka, zaś przybywający
w celach służbowych – należycie przygotowane miejsce do pracy. Przyjemnie nastroi dbałość o komfort gości: klimatyzacja,
podgrzewana podłoga w łazience, suszarki
do włosów, płaskie telewizory i inne ważne
drobnostki, z których najbardziej zaskakuje
hotelowa stacja radiowa, nadająca najlepszą muzykę rockową wszechczasów! Stacja
radiowa nie jest jedynie kaprysem gospodarzy hotelu. Muzyka jest tu tematem
przewodnim. Każde z pięter jest poświęcone jednemu ze stylów muzycznych: rockowi, rock and rollowi, muzyce klasycznej czy
pop. Pokoje klasy Lux urządzono rozwijając temat najsłynniejszych wykonawców:

Franka Sinatry, Madonny, grupy The Rolling
Stones.
W hotelu można nie tylko nocować,
ale też organizować imprezy biznesowe.
Do dyspozycji są cztery sale konferencyjne, mieszczące około 140 osób. Są one
wyposażone w sprzęt niezbędny podczas
spotkań i konferencji. Czynna jest również
restauracja, oferująca dania kuchni różnych
narodów, można tu wygodnie wypocząć
podczas przerwy kawowej czy obiadowej
lub po prostu zjeść smaczną kolację.
„Comfort Hotel LT“ mieści się w bardzo
dogodnym miejscu. Zaledwie kilku minut

Wystrój wnętrza hotelu wyróżnia skandynawska prostota i temat muzyki

potrzeba na dojście pieszo do dworca autobusowego i kolejowego, dojazd do lotniska samochodem zajmuje jedyne 10 minut.
Hotel znajduje się w pobliżu centrum Wilna, gdzie na gości czekają bary, restauracje,
kluby nocne, sklepy i in.
Uczynni pracownicy hotelu przyjdą z pomocą w wynajęciu samochodu, zamówią
taksówkę czy nawet zorganizują wycieczkę
po Starówce wileńskiej, wpisanej na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, zachwycającej swoją historią, architekturą pamiętającą okres średniowiecza, obfitością ciekawych obiektów wartych uwagi turysty.

Inne obiekty warte zwiedzenia w Wilnie:
•
•
•
•
•
•
•

Bastion, ul. Bokšto 20 / ul. Subačiaus 18
Góra Trzykrzyska, ul. T. Kosčiuškos
Muzeum-Galeria Bursztynu, ul. Šv. Mykolo 8
Taras widokowy przy ulicy Subačiaus (Subocz), ul. Maironio / ul. Subačiaus
Wileńska Galeria Obrazów, ul. Didžioji 4
Wzgórze Giedymina, ul. Arsenalo 5
Zarzecze i Anioł Zarzecza, ul. Užupio 9

Goście hotelu, przybywający w sprawach służbowych, znajdą wszystko, czego potrzeba do pracy
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Hotel „Green Vilnius Hotel“

Hotel
„Green Vilnius Hotel“
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Projekt
Budowa infrastruktury dzielnicy mieszkaniowej klasy ekonomicznej miasta
Wilna SA.zoo UAB „Norbera invest“
Przyznane fundusze
1,42 mln.€

Hotel mile obsłuży gości

W

Hotel „Green Vilnius Hotel“
Ul. Pilaitės 20, Vilnius
Tel. +370 5 250 0695
E-mail: info@greenhotel.lt
www.greenhotel.lt
I–VII godz. 00.00–24.00

0m
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Na zdjęciu u góry – na spokojny nocleg zaprasza hotel „Green Vilnius Hotel“

wygodnym miejscu we wschodniej
części miasta Wilna znajduje się
hotel „Green Vilnius Hotel“, który podwoje otworzył w r. 2011. Posiada 126 pokoi
i będący w stanie jednorazowo przyjąć
263 gości i proponuje szerokie spektrum
usług. Do wynajęcia są pokoje jedno-,
dwu-, trzy- i czteroosobowe, jak również
do dyspozycji gości są usługi pomagające
organizowanie konferencji.
Hotel wyróżnia się unikalną możliwością wyboru przez gości koloru pokoju – zielonego, czerwonego, niebieskiego lub pomarańczowego. W hotelu „Green Vilnius
Hotel“ zatroszczono się również o ludzi
mających specjalne potrzeby: urządzone są pokoje dostosowane dla osób niepełnosprawnych, gościom z uczuleniem
posadzka podłogowa antyalergiczna, zaś
ludziom o wysokim wzroście są łóżka przedłużone do 220 cm.
Restauracja i bar hotelu wyróżniają się
swoją nowoczesnością, możliwością wyboru dań kuchni europejskiej, wspaniałą
obsługą oraz otoczeniem.
Za fundusze strukturalne UE w hotelu
urządzono salę konferencyjną, jednorazowo mogącą pomieścić w stylu teatralnym 100 ludzi. W sali urządzono ekran z
rzutnikiem multimedialnym, nowoczesne
systemy przekazywania dźwięku i kondycjonowania powietrza. W znajdującym
się tuż obok innym budynku mieści się
centrum konferencji z przestrzennym
pomieszczeniem na przerwy na kawę i
dodatkowymi dwoma wygodnymi salami
konferencyjnymi.
Dla wygody uczestników seminariów
i konferencji hotel proponuje przerwy

na kawę, obiady, kolacje oraz wszystkie
potrzebne środki do skutecznego organizowania imprez. „Green Vilnius Hotel“
usytuowany jest 5 km od centrum miasta
i łatwo dostępny przy pomocy środków
transportu publicznego. Hotel znajduje
się nieopodal centrum wystaw i konferencji „Litexpo“, centrum handlowego
„Panorama“, kompleksu lodowiskowego
i rozrywkowego „Pramogų arena“ (Arena
Rozrywkowa).
W r. 2014 wybudowana Obwodnica
Zachodnia pozwoli łatwo dojechać nie
tylko do centrum miasta, lecz i do drogi
szybkiego ruchu Wilno-Kłajpeda i Wilno–
Poniewież.

Sala konferencyjna z rzutnikiem multimedialnym, ekranem i nowoczesnymi systemami przekazu dźwięku oraz
kondycjonowania powietrza

W restauracji hotelowej można degustować się daniami
kuchni europejskiej i cieszyć przytulnym otoczeniem
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Hotel „Campanile Vilnius Airport“

Hotel „Campanile
Vilnius Airport“
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Projekt
Budowa motelu wraz z kempingiem oraz
rozwój usług w Wilnie
Przyznane fundusze
1,34 mln €

Goście spotkają się tu z miłą obsługą

P

Hotel „Campanile Vilnius Airport“
Ul. Minsko pl. 14, Vilnius
Tel. +370 5 203 2282
E-mail: vilnius@campanile.com
www.campanile-airport-vilnius.com
Restauracja
I–V godz. 6.30–22.00
VI–VII godz. 7.00–22.00

0m

Lotnisko Wilna
Ul. Rodūnios kelias 10A, Vilnius
Tel. +370 5 27 39 305
E-mail: airport@ano.lt
www.vilnius-airport.lt

odróżując po Mińskiej Szosie (Minsko
plentas) zaledwie na 3,8 km za lotniskiem wileńskim i 3,5 km od centrum
miasta z boku Parku Regionalnego „Pavilniai” niedawno wybudowano hotel klasy
średniej „Campanile“, należący do jednej
z największych na świecie grup „Louvre
Hotels Group“. To pierwszy pododdział tej
światowej siatki hotelarskiej nie tylko na
Litwie, lecz również i w krajach bałtyckich.
Nowocześnie wyposażony motel dwugwiazdkowy, świetnie nadaje się i na relaks,
i dla załatwiania spraw służbowych. Gościom przeznaczone są 92 pokoje. 3 z nich
przystosowane są dla ludzi niepełnosprawnych, zaś 9 łączonych pokoi z powodzeniem nadadzą się wypoczywającym z całą
rodziną. W czasie pobytu można korzystać

z bezpłatnego bezprzewodowego internetu, postawić bezpłatnie swój samochód na
parkingu hotelu, dostać się na lotnisko i do
centrum miasta komunikacją miejską.
Motel dysponuje restauracją na 80
miejsc i barem. Zaś na oficjalne spotkania,
seminaria i szkolenia doskonale pasować
będą trzy w hotelu urządzone sale konferencyjne. Hotel wyróżnia się jednocześnie i
tym, że obok urządzona jest przez cały rok
dostępna zona kempingowa z nowoczesnymi do biwakowania przystosowanymi urządzeniami. Według popularnej w większych
miastach Europy koncepcji „City kamping“
mile widziani tu są wczasowicze z kemperami i namiotami. Do urządzenia motelu i
kempingu wykorzystano również fundusze
strukturalne UE.

600

Na zdjęciu u góry – motel „Campanile Vilnius Airport“

Nowocześnie urządzone otoczenie motelu nadaje się i do wypoczynku, i do załatwiania spraw służbowych
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Muzeum Władysława
Syrokomli
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Projekt
Urządzenie centrum turystycznego i informacyjnego w Borejkowszczyźnie
Udzielone finansowanie
0,23 mln €

W Muzeum Władysława Syrokomli realizowane są programy edukacyjne

N
Muzeum Władysława Syrokomli
ul. Sirokomlės 5, Borejkowszczyzna
(Bareikiškės), rejon wileński
Tel. +370 5 24 36 402, +370 685 24 533
E-mail helena.muzeum@gmail.com
http://tic.vrsa.lt
III–V godz. 11.00–17.00,
VI–VII godz. 11.00–14.00

0 km

Dworzec autobusowy w Wilnie
ul. Sodų 22, Wilno
 ~15 km
Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie
ul. Vilniaus 22, Wilno
Tel. +370 5 262 9660
E-mail tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
 ~17 km

ieduża wieś Borejkowszczyzna związana jest z jednym z najpopularniejszych w XIX w. na Litwie, piszącym po
polsku poetą, pisarzem i tłumaczem Władysławem Syrokomlą (1823–1862).
Pochodzący z drobnoszlacheckiej rodziny
białoruskiej Władysław Syrokomla (prawdziwe nazwisko – Ludwik Kondratowicz,
1823–1862) na Litwę przybył w 1853 r.
Początkowo rodzina zamieszkała w Wilnie,
przy ulicy Niemieckiej (obecnie Vokiečių),
jednak po kilku miesiącach uciekając przed
miejskim hałasem wynajęła dworek w Borejkowszczyźnie, będący własnością hrabiego Benedykta Tyszkiewicza (1801–1866).
Tu poeta spędził osiem najbardziej płodnych lat, napisał 24 utwory, w tym – jedno
ze swoich najważniejszych dzieł, poemat
historyczny „Margier“ oraz pierwszy przewodnik po Litwie „Wycieczki po Litwie w
promieniach od Wilna“.
Ziemia w Borejkowszczyźnie nie była
urodzajna, dlatego ważnym źródłem

utrzymania licznej rodziny Syrokomli była
twórczość literacka. Na szczęście wydawcy dość dobrze płacili za utwory utalentowanego i popularnego pisarza. Za wiersz
Syrokomla otrzymywał 2 złote, a niekiedy
nawet pół rubla – kwotę jak na owe czasy
dość dużą.
Wł. Syrokomla był płodnym twórcą. Na
jego spuściznę składa się około 20 tomów
wierszy, dzieł epickich i publicystycznych,
opisów wypraw po Litwie, prac z zakresu historii literatury polskiej, tłumaczeń poetów
renesansowych z łaciny na język polski.
Mimo iż poeta zmarł przed ponad 150
laty, jego duch ciągle jest żywy w Borejkowszczyźnie. Do dziś zachował się budynek dworski, w którym mieszkał, w sadzie –
kamień żarnowy, na którym lubił pisać. W
byłym gabinecie poety w 1975 r. urządzono
muzeum. Prezentuje ono rzeczy osobiste
twórcy, meble oraz książki.
Muzeum stało się ważnym centrum kultury dla lokalnej społeczności oraz całej

2

Na zdjęciu u góry – dwór Władysława Syrokomli, w którym mieści się muzeum i centrum informacji turystycznej

Na terenie byłego dworu urządzono specjalny amfiteatr dla literatów
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Miejsca lubiane przez Władysława Syrokomlę

Wileńszczyzny. Są tu realizowane programy edukacyjne, poświęcone ceramice
i kaligrafii. Przed Bożym Narodzeniem odbywają się wieczory adwentowe, podczas
których wspomina się dawne tradycje
Wileńszczyzny. Na organizowane co roku
w maju święto poetyckie „Lira Syrokomli“
przybywa wielu twórców z okolic Wilna,
którzy w amfiteatrze na terenie byłego
dworu czytają swoje utwory. We wrześniu
są organizowane lekcje literatury XIX w., na
których ważne miejsce zajmuje omawianie
twórczości Syrokomli.
W 2011 r. dzięki wsparciu z funduszy
strukturalnych UE poddano renowacji
dwór w Borejkowszczyźnie oraz mieszczące się w nim muzeum i bibliotekę: przywócono dawny wystrój wnętrza, odnowiono

fasadę oraz uporządkowano teren wokół budynku. Za środki unijne urządzono
również centrum informacji turystycznej,
informujące o miejscach wartych zwiedzenia na Wileńszczyźnie. We wrześniu z
okazji Dnia Turysty (27 września) centrum
organizuje wycieczki z przewodnikiem najciekawszymi w rejonie wileńskim trasami
turystycznymi.
Centrum informacji turystycznej zajmuje
się nie tylko informowaniem turystów, doradzaniem, ale też wypożyczaniem sprzętu
turystycznego. Obok dawnego dworu pojawiło się miejsce na namioty, można tu
zatem również przenocować podczas podróży po najpiękniejszych zakątkach Wileńszczyzny, które były źródłem natchnienia
dla Syrokomli.

Muzeum Władysława Syrokomli – ważne centrum kultury na Wileńszczyźnie

Cena biletów:
Uczniowie, studenci i seniorzy – 1 Lt
Dorośli – 2 Lt
Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie wileńskim:
•
•
•
•
•
•
Ekspozycja muzealna poświęcona poecie Władysławowi Syrokomli

Geograficzne Centrum Europy, wieś Girija
Izba Palm i Przedmiotów Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach
Młyn-Muzeum Dworu w Lubowie (Liubavas)
Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny, ul. Švenčionių 14, Niemenczyn (Nemenčinė)
Park Regionalny Rzeki Wilii
Park rzeźb kamiennych „Vilnoja“, ul. M. Zdziechovskio 27, wieś Suderwa
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Zamek w Miednikach (Medininkai)

Zamek w Miednikach
(Medininkai)
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Projekt
Dostosowanie zamku w Miednikach do
potrzeb turystycznych
Udzielone finansowanie
2,28 mln €

Zamek w Miednikach jest jednym z największych w krajach
bałtyckich murowanych zamków z dziedzińcem zamkniętym

D
Zamek w Miednikach (Medininkai)
ul. Šv. Kazimiero 2, Miedniki,
rejon wileński
Tel. +370 5 250 55 95
E-mail info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
III–VII godz. 10.00–18.00

Dworzec autobusowy w Wilnie
ul. Sodų 22, Wilno
 ~32 km
Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie
ul. Geležinkelio 16, Wilno
Tel. + 370 5 269 2091
E-mail tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
 ~30 km
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zisiejsze nieduże i spokojne miasteczko Miedniki w Wielkim Księstwie Litewskim było jednym z największych litewskich miast i ważnym centrum obronnym.
Jego wagi dowodzi fakt, że został tu wzniesiony jeden z pierwszych siedmiu kościołów
katolickich na Litwie.
Stał tu również bodajże największy w
krajach bałtyckich zamek z dziedzińcem
zamkniętym – z umocnieniami zajmował
powierzchnię 6,5 ha, zaś obwód zamku
wynosił aż 568 m. Jak głosi legenda, zamek w Miednikach oraz znajdujący się kilka
kilometrów dalej zamek w Krewie wznieśli
olbrzymi. W razie potrzeby narzędzia budowlane po prostu przerzucali z jednego
zamku na inny.
Przypuszcza się, że zamek w Miednikach
wybudowano za panowania wielkiego księcia litewskiego Giedymina (~1275–1341) –
pod koniec XIII w. lub w pierwszej połowie
XIV w. Szczególnie ważną rolę odgrywał
on pod koniec XIV i na początku XV w.,
podczas walk z Tatarami i krzyżakami. Na
zamku przebywał sam wielki książę litewski
Witold (około 1350–1430) – znane są dwa

Medininkai

BALTARUSI JA

0 km
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Na zdjęciu u góry – położony w odległości zaledwie 30 km od Wilna średniowieczny zamek – jedna z najstarszych
zachowanych budowli murowanych na Litwie

Zamek w Miednikach o zmroku

jego listy napisane w tym miejscu. Pierwsza wzmianka o zamku w źródłach pisanych
pojawiła się w 1402 r. Głosi ona, że wielki
mistrz zakonu krzyżackiego Wilhelm von
Helfenstein, po nieudanym najeździe na
Wilno, spalił zamek w Miednikach.
Zamek w Miednikach jest jednym z najwcześniej wzniesionych na Litwie zamków
z dziedzińcem zamkniętym. Swoją budową
przypomina zamki w Kownie (zburzony w
1362 r.), Krewie i Lidzie (obecnie na terytorium Białorusi). Jest prawie dwukrotnie
większy od zamku w Krewie. Była to potężna budowla: wysokość ścian wynosiła 14–15
m, liczyły one około 280 otworów strzelniczych, istniały cztery bramy wjazdowe i
cztery wieże. Najważniejszą z wież był znajdujący się w części północno-wschodniej
pięciokondygnacyjny donżon, służący do
celów obronnych i mieszkalnych. Niegdyś
jego wysokość sięgała 30 m, obecnie wynosi 23 m. Na jego szczycie urządzono taras
widokowy, z którego rozciąga się wspaniała
panorama Wysoczyzny Miednickiej.
Latem w to miejsce lubił przybywać Olgierd (1296–1377), na dłużej zostawał
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Na drugiej kondygnacji donżonu czynna jest ekspozycja wyrobów ze srebra „Litewskie srebro“, X–XX w.

jednak rzadko, gdyż ciągle uczestniczył
w wyprawach wojennych. Za panowania
Kazimierza Jagiellończyka (1440–1492)
Miedniki były letnią rezydencją, w której
mieszkały dzieci króla.
Przypuszcza się, że na zamku kiedyś gościli również krzyżacy, królewicz Kazimierz
(1458–1484) i nawet Napoleon
Bonaparte (1769–1821).
Królewicz Kazimierz, ogłoszony świętym, mieszkał
lub gościł w Miednikach aż
do swojej śmierci w 1484 r.
Wszyscy badacze twierdzą, że
Dawne
zmarł w Wilnie, jednak litewski
historyk epoki romantyzmu,
znawca folkloru i kultury, archeolog, inżynier architekt Teodor Narbutt (1784–
1864), opierając się na kazaniu księdza
Filipa Neriusza Golańskiego (1753–1824),
stwierdził, że Kazimierz zmarł w Miednikach. W źródłach historycznych, którym
brakuje jednak mocy dowodowej, istnieje

Na
dziedzińcu
zamkowym
organizowane
są
średniowieczne święta, podczas których walczą rycerze

wzmianka, że przed 1638 r., tj. przed powstaniem w katedrze wileńskiej obecnej
Kaplicy Św. Kazimierza, szczątki królewicza
przez kilka lat przechowywano na zamku w
Miednikach.
Podczas wojny z Moskwą w 1655 r. zamek
został zniszczony i później już nie odbudowany. W rozwijającym się miasteczku Miedniki zamieszkali
zakonnicy. Podczas wyprawy
Napoleona w 1812 r. na Rosję
oraz wycofywania się Francuzi spalili miasteczko i położony obok dwór.
armaty
Zamek w Miednikach popadał
w ruinę w wyniku niszczycielskiej
działalności przyrody i człowieka, zwłaszcza w okresach wojen. W latach II wojny
światowej Niemcy założyli tu obóz koncentracyjny, w którym więzieni byli Polacy,
a w jednej z wież znajdował się magazyn
broni, który został wysadzony w powietrze
podczas odwrotu. W wyniku wybuchów
ucierpiał cały zamek. Jego ruiny zaczęto
porządkować w 1960 r. Obecnie zamkiem
zarządza Muzeum Historyczne w Trokach.
Kamień węgielny odbudowywanego zamku wmurowano 6 lipca 1993 r. podczas
obchodów 740. rocznicy koronacji króla
Mendoga.
Sytuacja uległa zasadniczej zmianie po
uzyskaniu środków z funduszy strukturalnych UE – znaczący „zastrzyk“ finansowy
przyspieszył odbudowę zamku. W 2012 r.
zrekonstruowano mur obronny z bramami
oraz donżon, w piwnicy i na trzech piętrach
urządzono 4 sale. Muzeum Historyczne
w Trokach przygotowało w nich ekspozycję poświęconą murowanym zamkom w

Obraz malarza prof. Giedriusa Kazimierėnasa „Dzień gniewu“, 2012 r.

Wielkim Księstwie Litewskim, prezentuje
zbroję z XIV–XVIII w., znaleziska archeologiczne oraz wyroby ze srebra z X–XX w.
Można tu też obejrzeć trofea myśliwskie
oraz kolekcję noży Prezydenta Algirdasa
Mykolasa Brazauskasa (1932–2010). W
odbudowanym na terenie zamku budynku,
pochodzącym z późniejszego okresu, rozlokuje się administracja muzeum.
Zamek w Miednikach, który nigdy nie
miał stałego gospodarza w postaci wielkiego księcia oraz najczęściej był używany do
obrony przed wrogami zewnętrznymi, we

wrześniu 2012 r. otworzył swoje podwoje
dla turystów.
Na dziedzińcu zamkowym odbywają się
różnego rodzaju imprezy, z czego najważniejszą, przyciągającą najwięcej widzów
jest Święto Średniowiecza, podczas którego
odbywają się turnieje rycerskie, demonstrowane jest rzemiosło z XIV w., koncertują zespoły folklorystyczne. W przyszłości
na dziedzińcu zamkowym planowane jest
ustawienie sceny i rozszerzenie w taki sposób spektrum imprez. W planach jest również urządzenie kawiarni.

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie wileńskim:
•
•
•
•
•
•

Góra Aukštojas, wieś Juozapinė
Józefowa Góra (Juozapinės kalnas), wieś Juozapinė
Kościół Miłosierdzia Bożego i pomnik Jana Pawła II, Kowalczuki (Kalveliai)
Kościół Św. Michała Archanioła, Szumsk
Kościół Św. Trójcy i Św. Kazimierza w Miednikach
Muzeum Dawnego Posterunku Służb Granicznych w Miednikach oraz pomnik
upamiętniający celników zamordowanych 31 lipca 1991 r.

Odległość z Miednik do granicy z Białorusią wynosi 2 km.
Udając się na zamek w Miednikach warto zabrać ze sobą dokument tożsamości.

186

DZUKIA I SUWALSZCZYZNA

Zamek na półwyspie w Trokach (Trakai)

Zamek na półwyspie w
Trokach (Trakai)
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Projekt
Dostosowanie zamku na półwyspie w
Trokach do potrzeb turystycznych
Udzielone finansowanie
2,24 mln €

Kompleks budynków klasztoru dominikanów

K
Zamek na półwyspie w
Trokach (Trakai)
ul. Kęstučio 4, Troki
Tel. +370 528 53 945
E-mail info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
III–VII godz. 10.00–18.00

0 km

Dworzec autobusowy w Trokach
ul. Vytauto 90, Troki
 ~2 km
Centrum Informacji Turystycznej w
Trokach
ul. Vytauto 69, Troki
Tel. +370 528 51 934
E-mail trakaitic@is.lt
www.trakai-visit.lt
 ~850 m

2

Na zdjęciu u góry – widok z góry na zamek na półwyspie w Trokach

toś, kto wzniesie się w powietrze nad
Trokami, ujrzy wspaniały widok – między błękitnymi jeziorami dostrzeże czerwone wieże gotyckiego zamku na wyspie. Jeśli
uważniej się przyjrzy, wśród soczystej zieleni drzew na brzegu jeziora zauważy również
mury innej budowli – zamku na półwyspie.
W XIV w. wielki książę litewski Kiejstut
(~1297–1382) wzniósł ten zamek na dużej
wyspie, którą z innymi łączył skomplikowany system umocnień obronnych. Był to
jeden z największych na Litwie zamków
z dziedzińcem zamkniętym, 11 wieżami
obronnymi różnej wielkości, zajmujący
powierzchnię 4 ha. Dziedziniec podzamcza
otaczał mur obronny z 6 wieżami. Przypuszcza się, że w jednej z nich mieszkał władca
zamku, w innych zaś mieściła się załoga.
Przed Bitwą pod Grunwaldem w 1410 r.
najwyższe miejsce na wyspie – Góra Ofiarna – było otoczone umocnieniami z ziemi i
drzew, które później zastąpiły umocnienia
murowane. Zamek od miasta oddzielał kamienny mur i szeroka fosa.
Ponieważ zamek na półwyspie był rezydencją wielkich książąt litewskich, miały
tu miejsce najważniejsze wydarzenia historyczne. Na zamku w 1440 r. spiskujący
magnaci zamordowali Zygmunta Kiejstutowicza (~1350–1440), syna wielkiego księcia Kiejstuta.
W połowie XVII w. podczas wojen ze
Szwecją i Rosją zamek znacznie ucierpiał
i nigdy nie został odbudowany, teren zamkowy przekazano dominikanom. Jednak
w wyniku sprzeciwu bojarów zakonnicy nie
mogli tam się rozlokować. Dopiero, gdy dominikanie obiecali wojewodzie trockiemu
Aleksandrowi Pociejowi urządzić na zamku

więzienie, siedzibę sejmików i archiwum,
szlachta zgodziła się poprzeć zakonników –
w drugiej połowie XVIII w. postanowienia
władcy Aleksandra III i Sejmu umożliwiły
dominikanom rozlokowanie się na terenie
zamku na półwyspie.
Po wyburzeniu wieży bramy zamkowej, dominikanie rozpoczęli budowę
trójnawowego kościoła o długości 46 m
i szerokości 28 m z dwiema wieżami od
strony zachodniej. Kościół zaprojektowali
słynni ówcześni architekci August Kosakowski (1737–1803) i Marcin Knackfus
(1742–1821). Główne wejście do kościoła
znajdowało się za fosą zamkową, tj. w mieście, prezbiterium zaś – na dziedzińcu zamkowym. Jednak kościół w wyniku wojny
między Polską i Rosją oraz z braku środków
nie został ukończony do 1820 r. Dopiero gdy przeorem klasztoru został doktor
teologii Ludwik Głowicki, nawy kościoła

Makieta zamku na półwyspie w Trokach
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Zamek na półwyspie w Trokach (Trakai)

W muzeum odtworzono fragment kuchni klasztornej

przebudowano: południową przekształcono w cele klasztorne, zaś północną – w
kaplicę, która po dwóch latach została wyświęcona i zyskała nazwę Kaplicy Św. Michała Archanioła. Po roku otwarto klasztor
z jedenastoma celami, zakrystią, refektarzem i kuchnią.

W klasztorze czynna jest ekspozycja sztuki sakralnej
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Pokazowe walki uzbrojonych rycerzy

Zakonnicy nie zaznali jednak spokoju –
po powstaniu 1863–1864 r. klasztor zamknięto, budynki zaś przekazano w użytkowanie różnym instytucjom: aresztowi
policyjnemu, archiwum i in. Po przyłączeniu Wileńszczyzny do Polski w pierwszej
połowie XX w. mieścił się tu polski posterunek graniczny. W okresie sowieckim
w budynku rozlokowało się KGB i milicja,
przetrzymywano więźniów politycznych.
Zespół architektoniczny złożony z zamku
na półwyspie i klasztoru w 1986 r. przekazano Muzeum Historycznemu w Trokach.
Ostatnio w odnowionym za środki
unijne klasztorze urządzono sale wystawiennicze i konferencyjne, pracownię
konserwatorską oraz magazyn eksponatów. Mimo iż w kaplicy od dawna nie są
odprawiane msze święte, muzealnicy potrafili przywrócić temu pomnikowi kultury i historii sakralną atmosferę, urządzając
ekspozycję sztuki sakralnej. Obecnie są
tu eksponowane rzeczy używane w czasie procesji, rzeźby świętych oraz ponad
200 przedmiotów liturgicznych. Wśród
nich jest monstrancja z XVIII w., ozdobiona wizerunkiem Matki Boskiej Trockiej z
Dzieciątkiem. Jest też unikatowa, wybita
w 1709 r., pieczęć trockiego klasztoru
dominikanów, wykonany w XVI w. przez
wileńskich złotników kielich. Wnętrze kaplicy zdobi cassapanca z początku XVI w.,
inkrustowana drewnem przez mistrzów
florenckich. Interesujący jest odtworzony
fragment kuchni klasztornej.

Na zamku na półwyspie w Trokach
stale organizowane są wystawy i zajęcia edukacyjne. W maju, podczas Nocy
Muzeów, zamek otwiera swoje podwoje
również dla nocnych gości. W czerwcu
podczas Święta Dawnych Rzemiosł mistrzowie demonstrują swoje zdolności i

ze wszystkimi chętnymi dzielą się tajemnicami rzemiosła. W sierpniu na dziedzińcu zamkowym gromadzą się sprzedawcy,
rycerze pobrzękujący zbroją oraz nawet
kilka tysięcy osób w celu obejrzenia inscenizacji poświęconej życiu ludzi w średniowieczu.

Podczas święta dawnych rzemiosł mistrzowie dzielą się różnymi tajemnicami

Cena biletów:
Dorośli – 4 Lt
Uczniowie, studenci i seniorzy – 2 Lt
Inne obiekty warte zwiedzenia w Trokach:
•
•
•
•
•

Dwór w Zatroczu (Užutrakis), ul. Užtrakio 5
Kienesa karaimska, ul. Karaimų 30
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Birutės 5
Muzeum Historyczne na zamku na wyspie w Trokach
Muzeum Karaimów im. Seraja Szapszała, ul. Karaimų 22
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S tarówka Trok oraz jezioro Akmena

Starówka Trok oraz
jezioro Akmena

191

Projekty
Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej w starostwie trockim, sam. rej.
trockiego
Rozwój infrastruktury turystyki ekologiczno rekreacyjnej na terytorium uzdrowiska Trok
Przyznane fundusze
0,84 mln. €
Ulica Karaimų w Trokach

T

Plaża jeziora Akmena
Wschodnie wybrzeże jeziora Akmena
Ul. Karaimų, Trakai
Bulvių kelias
Od Trok do dworu Užutrakis

0 km

Centrum informacji turystycznej
w Trokach
Ul. Vytauto 69, Trakai
Tel. +370 528 51 934
E-mail. trakaitic@is.lt
www.trakai-visit.lt

roki – nieduże miasteczko, od stolicy Litwy Wilna odłegle o 30 km. Troki są otoczone kilkoma jeziorami z małymi wysepkami
znajdującymi się niedaleko jedna od drugiej.
Troki, to miejscowość o bogatej przeszłości
oraz wspaniałym krajobrazie. Tego zdania
są nie tylko podróżować lubiący Litwini, lecz
również i turyści, przybywający do tego zakątku kraju po to, aby nacieszyć oczy wspaniałym
zestawieniem historii oraz przyrody. Starówka Trok – to otoczone czterema jeziorami serce miasteczka, wciągnięte do spisu objiektów
chronionych przez państwo. Widok na zamek
oraz pozostałości elementów kultury karaimskiej o każdej porze roku stwarzają niezwykłą
i dech w piersi zapierającą atmosferę tego
miasta. Starówka miasta wraz z zamkiem jest

jednym z najbardziej uczęszczanych miejsc
turystycznych w całym kraju. Każdy turysta
powinien obejrzeć Kościół pw. Nawiedzenia
Najświętrzej Marii Panny. Kościół o stylu mieszanym – gotycko barokowym jest szczegślnie znany ze słynnego obrazu Najświętrzej
Marii Panny z dzieciątkiem Jezusem. Historioznawcy, religioznawcy oraz miłośnicy sztuki
powinni obejżeć też Muzeum Historii Trok,
gdzie znajduje się ekspozycja etnograficzna
Karaimów oraz ekspozycje sztuki sakralnej.
Kolekcja zebrana przez karaimskiego działacza społecznego Serajos Szapszało (Serajos
Šapšalo), to wyroby ceramiczne oraz przyrządy liturgiczne, które pozwolą lepiej zapoznać
się z kulturą oraz dziedzictwem kulturalnym
tego kraju.

1

Na zdjęciu u góry – okolice miasta Troki oraz na jeziorze Galvės stojący zamek Trocki

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętrzej Marii Panny w stylu gotyki oraz baroku
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S tarówka Trok oraz jezioro Akmena

Odnowiona trasa „Bulvių kelias“, która kiedyś była
używana do potrzeb gospodarczych

W Trokach jest dużo interesujących miejsc na przechadzki

Na wschodnim wybrzeżu jeziora Akmena jest urządzona plaża

Zamek w Trokach – nie jedyny obiekt uważany za symbol miasta. Krucyfiks Św. Jana
Nepomuka jest drugim powodem do dumy
miasta Troki. Uważa się, iż słup został postawiony w XVIII w. na cześć jakiejś rocznicy miasta lub po prostu jako słup na ogłoszenia. Na
tym słupie była postawiona rzeźba patrona
rybaków oraz miast okrążonych jeziorami Św.
Jana Nepomuka, która to za czasów sowieckich była zdjęta i przechowywana w fondach
Trockiego Muzeum Historycznego. W 1990 r.
odnowiona rzeźba została znowu przywrócona na swe miejsce.
Do popularnego i lubianego przez turystów
Dworu hrabiów Tyszkiewiczów Užutrakis z
Trok można dojechać po barzdo interesującej
trasie– „Bulvių kelias“ (“Droga ziemniaków”).
Z funduszy UE zostały zamontowane dwa
place widokowe, które z biegiem szasu stały się jednymi z najbardziej uczęszczanych

miejsc w Trokach. Ten fakt nie dziwi, ponieważ
wybrzeże jeziora Galvės jest zaplanowane dla
wygody turystów: na parkingu zawsze jest
miejsce na parking samochodu, są ławki oraz
stoliki dla odpoczynku. Z tąd otwiera się widok na zamek, są urządzone ścieżki pieszych,
po których chodząć można upawać się niepowtarzalnym spojeniem kultury oraz przyrody.
Jednak do Trok ciągną turyści nie tylko z
powodu unikalnej kultury oraz historii tego
miasta lecz i dla unikalnej przyrody. Tu ludzie przyjeżdżają nie tylko zapoznać się z
przeszłością i kulturą tego miejsca, lecz i na
odpoczynek. Zasoby naturalne rejonu trockiego gwarantują wyśmienity wypoczynek.
Miasteczko, okrążone lasami i jeziorami pozwala zapomnieć o hałasie miejskim i treściowo spędzać czas. Miejscowość w której
jest dużo jezior zaprasza do aktywnego lub
pasywnego spędzania czasu nad wodą: miłośnicy sportów ekstremalnych mogą płynąć
na deskach wakeboardingowych, nartach
wodnych, kołach dmuchanych, motocykli
wodnych, a miłośnicy spokoju mogą popływyć przeznaczonymi dla wycieczek jachtą,
parowcem, łódkami, rowerami wodnymi
oraz kajakami. Dookoła Trok znajduje się
kilkadziesiąt jezior, lecz najważniejszych, krajobraz kształtujących jest pięć jezior, które
znajdują się na tej samej równinie absolutnej. To jeziora Galvės, Skaisčio, Totoriškių,
Lukos (Bernardinų) oraz Narakampio i niedaleko nich znajdujące się jezioro Akmena.
Przy tym ostatnim jeziorze z funduszy UE
została urządzona nowa plaża. Akmena, to
duże, podłużne jezioro, otoczone pagórkami,
o kamiennym dnie oraz przezroczystej ciepłej wodzie.

Na jeziorze jedna nieopodal drugiej znajdują się dwie wyspy – Wielka i Mała (Didžioji i
Mažoji), dużo w nim mielizn, które kiedyś
również mogą stać się nowymi wyspami. Linia brzegu jest dosyć falista – szczególnie po
stronie północnej, w której jest sporo wyrazistych, wysokich półwyspów, przylądków
i zatok. W części zachodnio południowej do
jeziora Akmena wpływa jedyny jego dopływ –
bezimienna rzeczka. Na tym jeziorze w gorące
dni letnie przebywa niemało ludzi – mieszkańców Trok oraz gości miasta.
Terytorium plaży, znajdujące się na
wschodniej części jeziora jest podzielone
na kilka stref: kąpielową, do której należy
akwatorium jeziora oraz część plaży, strefę
wypoczynkową, w której jest wszystko czego
potrzeba do spokojnego wypoczynku, oraz
strefę sportową z niedużym boiskiem do gry
w piłkę nożną oraz specjalnie uprawianym

Krucyfiks Św. Jana Nepomuka

Wspaniały krajobraz Trok zimą
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trawnikiem, również plac do gry w siatkówkę z
pokrywą z piachu. Na plaży jest szlak pieszych
przeznaczony do spokojnych przechadzek,
również są postawione ławki.
W celu jak intensywniejszego użycia tego
zakątka przyrody – jezior do celów turystycznych, formowania tras turystyki wodnej oraz
jak najlepszego dopasowania do siebie tras
pieszych, rowerowych i wodnych, zostało
urządzonych 14 nadbrzeży jezior Galvės, Lukos (Bernardinų), Totoriškių ir Babruko oraz
odnowiony most pieszych przez jezioro Lukos
(Bernardinų).
Miasto Troki są jednym z najbardziej
uczęszczalnych, miejsc, które posiada status
narodowego parku historycznego oraz kurortu, a również szczyci się wielką wagą historyczną oraz przyrodniczą. Tylko w tym miejscu można poczuć szczególną aurę – bliskość
wody i przyrody.
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Dwór w Zatroczu (Užutrakis)

Dwór w Zatroczu
(Užutrakis)
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Projekt
Dostosowanie części muzealno-reprezentacyjnej i pamiątkowej dworu w Zatroczu do potrzeb turystycznych
Udzielone finansowanie
3,17 mln €

Pałac w Zatroczu – widok z dużego parteru

M
Dwór w Zatroczu (Užutrakis)
ul. Užtrakio 5, Troki
Tel. +370 528 55 006

Stacja autobusowa w Trokach
ul. Vytauto 90, Troki
 ~9 km

Pałac można zwiedzać po uprzednim
zamówieniu wycieczki, podczas koncertów i
wystaw. Godziny zwiedzania czynnej w pałacu
wystawy „Miłość i epoka“:
listopad – marzec IV–VII godz. 10.00–16.00
kwiecień – październik III–VII godz. 11.00–19.00

Centrum Informacji turystycznej w
Trokach
ul. Vytauto 69, Troki
Tel. +370 672 09 476
E-mail trakaitic@is.lt
www.trakai-visit.lt
 ~8 km
as
un
Ka

Vievis

iędzy jeziorami Galvė oraz Skaistis
znajduje się półwysep, wcześniej nazywany wyspą Olgierda (Algirdo), o którym
w źródłach pisanych wspominki są od XIV
w. Wówczas półwysep należał do szlachty
tatarskiej. Z biegiem wieków zmieniali się
właściciele, aż w drugiej połowie XIX w. ten
wyjątkowy kawałek ziemi przeszedł w ręce
hrabiego Józefa Tyszkiewicza (1835–1891).
Po śmierci hrabiego, w 1891 r. zespół dworu
Užutrakis przejął jego syn Józef Tyszkiewicz
(1868–1917) a dwór stał się rezydencją rodzinną. W latach 1896–1902 na podstawie
projektu architekta warszawskiego Józefa
Hussa (1846–1904) był postawiony zamek
w stylu Ludwika XVI. Park otaczający zamek w 1898 r. stworzył francuski architekt
krajobrazu Eduard Fransua Andre (Édouard
François André,
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Na zdjęciu u góry – na półwyspie, między jeziorami Galvė oraz Skaistis stoi piękny pałac dworu Užutrakis

Rzeźba nimfy Hamadriady w parku dworskim

1840–1911). Na przeciwko pałacu architekt sprojektował parter – kwiatowe ogrody
o poprawnych formach - aleje lip ciętych,
które ozdobił ornamentami z kwiatów,
wazonami marmurowymi. Całemu ogrodowi nadał styl angielski – krajobrazowy.
A duży parter ogrodowy E.F. Andre ozdobił kopiami prac rzeźbiarza francuskiego
Antuana Koisevoksa (Antoine Coysevox,
1640–1720). To były rzeźby bogiń Diany,
Flory oraz nimfy Hamadriady. Mały parter
w ogrodzie zdobiła rzeźba rzymskiego boga
Bakcha oraz popiersia w stylu antycznym.
Architekt mistrzowsko wykorzystał
kontrastowy krajobraz półwyspu – pagórki podkreślił kompozycjami ze sztucznych
skał, a niebieski kolor jeziorów Galvė oraz
Skaistis – wodą sztucznych stawów. Na
powierzchni wody stawów odzwierciedlały
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Pałac w Zatroczu otacza park pejzażowy (angielski) z ogrodami kwiatowymi i rzeźbami

się stuletnie dęby, sosny oraz specjalnie tu
przywiezione rośliny z innych krajów. Chodząc po unikalnym parku odzwierciedleń
wodnych z ponad 20 między sobą połączonych różnej wielkości oraz form stawów, zanika granica między lądem a wodą, między
wyobraźnią a realnością.

Fragment wystawy „Miłość i epoka“

Rodzina hrabiego Tyszkiewicza z dworu
Užutrakis i spowrotem przepływala na tratwie. Płynącą ekipę przez przesmyk między
jeziorami Galvė oraz Skaistis za każdym razem błogosławiła rzeźba Św. Marii Panny z
Jezusem na ręku, która stała w najbardziej
wystającej do jeziora części półwyspu. Po
szczęśliwym przypłynięciu na brzeg, hrabiowie do pałacu jechali Aleją Książąt.
W dniu dzisiejszym do dworu Užutrakis
można przyjechać drogą, która kiedyś była
przeznaczona wyłącznie do celów gospodarczych i zwana drogą „ziemniaczaną“.
W r. 1915, gdy zbliżały się wojska niemieckie, hrabia Józef Tyszkiewicz wyjechał do
Sankt Petersburga. Tam przebywając bardzo
tęsknił za swoim Užutrakis. Gdy w r. 1940
Związek Radziecki okupował Litwę, zagroda
dworska została upaństwowiona. W latach
powojennych działało tu sanatorium dla
wysoko postawionych rangą funkcjonariuszy KGB, później przekształcono ją w obóz
pionierski, dom wypoczynkowy i w końcu
na bazę turystyczną. W latach wojennych

i powojennych zagroda szczególnie ucierpiała – oryginalny plan pałacu został przerobiony, park opuszczony, w pobliżu wybudowano domy pozostające w dysharmonii z
krajobrazem.
W latach 2009–2011 dzięki funduszom
UE zostały odtworzone wielki i mały partery w Užutrakis, uporządkowane wybrzeże
jeziora, otwarto pawilony na tarasie jeziora,
przywrócono do życia trzy stawy w części
krajobrazowej parku, odremontowano trzy
stajnie dworskie. W 2012 r. po całkowitym
zakończeniu odnowy sale na parterze w pałacu Užutrakis ozdabiają zgrabne rzeźby w
stylu Ludwika XVI z motywami antycznymi lub roślinnymi. Na piętrze byłe pokoje
hrabiostwa Tyszkiewiczów dekorowane
bardziej wstrzemięźliwie, w chwili obecnej
eksponowane są tu dzieła sztuki.
W salach dworu organizowane są koncerty, wystawy, konferencje, inne imprezy,
oprowadzane są wycieczki. Sale w pałacu
i spichrzu można wynająć do imprez prywatnych. Z tarasu pałacu otwierają się

wspaniałe widoki na jezioro Galvė, wyspy,
zamek w Trokach, romantyczną atmosferę
stwarzają obok przepływające statki historyczne i nowoczesne jachty.
Między mostem a pałacem, na terenie
uważanym za najbardziej reprezentatywną
część zagrody, hrabia J. Tyszkiewicz postanowił wybudować kuchnię. Myśl o urządzeniu jej w oddzielnym budynku zrodziła się
z chęci uniknięcia unoszenia się po salach i
sypialniach niepożądanych zapachów.
Kuchnia dworska była murowana, parterowa, z dachem krytym blachą. Bardzo harmonijnie wpisała się w ogólny dworski zespół
architektoniczny: stosunkowo wysokie okna
kuchenne były podzielone na małe części, dekorowane obwódkami, kąty podkreślały rusty,
wmontowany ozdobny karnisz, zaś dach ze
wszystkich stron przykrywały frontony.
Po wojnie kuchnia została przeznaczona
na ośrodek zdrowia i higieny w domu wypoczynkowym. Około 1954 r. budynek został przerobiony i dostosowany na noclegi
dla turystów. Po rozbudowie starego domu
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Dwór Jaszuny (Jašiūnai)

Fronton dworu Užutrakis

i dostosowaniu go do zupełnie nowych
potrzeb dawniejsza kuchnia straciła swój
architektoniczny urok: zbito ozdobne elementy, dostawiono piętrową nadbudówkę,
zmieniono wielkość okien.
Za fundusze UE planowane jest przywrócenie budynkowi kuchennemu dawnego
wyglądu. Planuje się urządzić tu gościom
Užutrakisa wygodną świetlicę, pomieszczenie kuchenne oraz magazyny, w którym
dałoby się przechowywać urządzenia jak i
produkty żywnościowe potrzebne dla organizowania świąt. Planowane jest wygospodarowanie na mansardzie dwóch pokoi.

Jest nadzieja, że była kuchnia zostanie tak
przekształcona, by stała się przestrzenią
publiczną, gdzie turyści mogliby po podróży
odpocząć, posilić się, rozgrzać lub zatrzymać
się na dłuższy czas.
Korzystając z pomocy udzielanej przez
UE w przecudnym parku dworskim na pagórku planuje się odbudowę pawilonu. Z tej
części parku słynącej z przepięknego krajobrazu otwiera się widok na okolice Użutrakisa. Właśnie w takich uroczych zakątkach od
XVII w. stawiano budowle imitujące antyczne świątynie, które tak upodobał twórca
parku Użutrakisa E. F. Andrė.

Dwór Jaszuny (Jašiūnai)
Ul. J. Sniadeckio 2, Jašiūnai, Šalčininkų r.
Dworzec kolejowy Jašiūnai
Jašiūnai, Šalčininkų raj.
Tel. +370 700 55111
www.litrail.lt

0m

Po wyruszeniu w niezapomnianą podróż na jachcie można obejrzeć wspaniały zamek Trakai, dwór Užutrakis i cieszyć
oczy uroczą panoramą jeziora Galvė

200

Na zdjęciu u góry – rekonstruowany dwór w Jaszunach

Samorząd rejonu Soleczniki Wydział
administracji, informacji, kultury i
turystyki
Ul. Vilniaus 49, Šalčininkai
Tel. +370 380 30 167
E-mail: kultura@salcininkai.lt
www.salcininkai.lt
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Projekt
Odbudowa zagrody dworu Jaszuny i dostosowanie do potrzeb turystycznych, II
etap
Przyznane fundusze
0,74 mln. €

W

rejonie solecznickim, na lewym
brzegu rzeczki Merkys stoi wielki
majątek Jaszuny. Ten dziewiętnastowieczny ośrodek kultury i centrum przyciągania
inteligencji dziś uważany jest za zabytek
architektoniczny o znaczeniu państwowym. Po raz pierwszy wzmianka o dworze
Jaszuny występuje w r.1402, jednak majątek rozkwitł znacznie później – w r. 1811.
Do tego czasu dwór należący do Radziwiłłów książę Dominik Jeronim Radziwiłł postanowił odsprzedać. Kupił go wtedy Ignacy Baliński, jednak długo tą własnością
cieszyć się nie było mu dane – w r. 1819
właściciel dworu zmarł, swoją posiadłość
zostawiając synowi Mikołajowi.
Młodszy syn I.Balińskiego Mikołaj – to
wzniosła osobistość XIX w. – wykształcenie

Wjazd do zagrody dworskiej

Z inicjatywy właściciela posiadłości Mikołaja Balińskiego odbywały się
imprezy naukowe historyczne, literackie i polityczne znanych osobistości

zdobył na imperatorskim uniwersytecie
wileńskim. Był znanym historykiem, tłumaczem, pisarzem, publicystą, działaczem
społecznym i politycznym. M.Baliński
wniósł znaczący wkład nie tylko do nauki
historii, lecz i życia kulturalnego i społecznego Litwy.
Dobrze wszystkim znana aktywna i
utrzymująca szerokie znajomości i posiadająca dużą charyzmę osobowość
M. Balińskiego rozsławiała i Jaszuny. Na
dworze z jego inicjatywy odbywały się
imprezy naukowe historyczne, literackie
i polityczne z udziałem ludzi należących
do elity Litwy. W znacznej mierze do
tego przyłożyła się żona M. Balińskiego,
szczególnie wykształcona kobieta Zofia
Śniadecka.

W r. 1824 ze stolicy do Jaszun zdecydował się przenieść filozof, astronom, matematyk Jan Śniadecki, stryj Zofii, który
podjął się organizowania budowy nowego
pałacu w Jaszunach. I już w 1828 r. dwór
ozdabiał nowy pałac o stylu klasycystycznym, który zaprojektował architekt Karol
Podczaszyński. Czarujące dzieło architektoniczne przyciągało tu coraz więcej wybitnych osobistości kultury, działaczy społecznych i naukowych. Jedną z największych
i najbardziej znaczących wartości dworu
Jaszuny była przez Śniadeckich przywieziona biblioteka – uważa się, iż miała 1500 do
3000 tomów książek. Było zorganizowane
niewielkie obserwatorium, zebrana kolekcja
obrazów.
Po jego śmierci biblioteka została połączona z księgozbiorami Balińskich i sławiła
się jako największa w Litwie biblioteka dysponująca rzadkimi wydawnictwami. Na dworze
Jaszuny zawsze był żywy duch naukowy i intelektualny. Tu powstały solidne dzieła historyczne, przygotowano artykuły, przetłumaczono książki z innych języków. Dwór stał się
niejako pomnikiem, pokazującym prawdziwe
otoczenie i codzienność historyka.
Zagroda, należąca do M.Balińskiego,
słynęła ze szczególnej i tajemniczej działalności gospodarza, jaką zajmował się po
oderwaniu od prac podstawowych. Po zaangażowaniu się po stronie masońskiej i
promasońskiej działacz społeczny gromadził w swoim gospodarstwie spuściznę po
Towarzystwie Szubrawców: dokumenty archiwalne, rękopisy, i sam zapisywał historię
tegoż towarzystwa.

Gmach dworu Jaszuny w stylu klasycystycznym do nowego życia odrodzi się w r. 2015

Fragment architektoniczny dworu

Na dworze nigdy nie brakowało romantyczności. Tu częstym gościem był poeta
Juliusz Słowacki. Powodem jego stałych
odwiedzin była siostra gospodyni Ludwika
Śniadecka, natchnienie i muza jego utworów. Miłość Słowackiego nigdy nie była
odwzajemniona, zaś Śniadecka pozostała
uwieczniona w twórczości poety. Dramatyczny los kobiety i poety z biegiem czasu
stały się legendami dworu Jašiūnai, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie.
Po śmierci M.Balińskiego władanie dworu przejął jego syn Konstanty. Niestety,
wraz z nim wygasło znaczenie społecznej
roli dworu Jašiūnai. M.Baliński i J.Śniadecki
wraz z innymi członkami rodziny spoczywają na cmentarzu obok dworu.
W okresie międzywojennym we dworze
osiadła prawnuczka Balińskiego Anna wraz
z mężem Aleksandrem Sołtanem. Jednak w
r. 1939 po zdewastowaniu dworu przez Armię Czerwoną rodzina Sołtanów przeniosła
się do Polski. Pozostawiony samotny dwór
bez nadzoru gospodarzy był grabiony również i przez miejscowych mieszkańców. Do
dnia dzisiejszego przetrwał pałac, oficyna,
spichrz, stajnia, park.
Pałac był odnowiony pod koniec XX
w., jednak niezamieszkany budynek zaczął
znowu niszczeć. Za fundusze strukturalne
UE planowana jest odnowa zagrody dworu Jaszuny i odtworzenie wnętrza historycznego pałacu, uporządkowanie jednego
z najpiękniejszych klasycystycznych parków krajobrazowych w Litwie oraz terenu
wokół dworu. Planuje się tu udostępnić
salę na koncerty oraz konferencje.
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Projekty
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przy I Stawie w Oranach
Žiežulio ścieżka – rozwój infrastruktury
rekreacyjnej i wypoczynkowej
Przyznane fundusze
0,40 mln. €
Turyści mogą wypocząć w ośrodku wypoczynkowym
„Voveraitė“ znajdującym się w pobliżu ścieżki

R

Pieszo-rowerowa ścieżka poznawcza w
Oranach (Varėna)
Staw Varėna I, przy ulicy Alytaus
Dworzec autobusowy w Oranach
ul. Savanorių 5, Orany
 ~2 km

0m

Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Oranach
ul. J. Basanavičiaus 9, Orany
Tel. + 370 310 31 330
E-mail turizmas@varena.lt
www.varenainfo.net
 ~1,5 km

ejon Orany (Varėna) – to zalesiona i
piaszczysta kraina wydm kontynentalnych w południowej Litwie. Tu rozciąga
się puszcza Dainawy, dominują obfitujące w grzyby lasy sosnowe, tu przepływa
Niemen, Merkys, Šalčia, Ūla i cały szereg
krystalicznych strumyczków, jak np. Skrobis czy Uosupis. Liczne są jeziora, obiekty
chronione dziedzictwa i rezerwaty krajobrazowe. Strony Olity (Alytus) i Oran
urzekają unikalnym krajobrazem, zamczyskami, bliżej zapoznają z zabytkami
historycznymi i architektonicznym, dają
możliwość poznania autentycznej kultury
etnicznej, spróbowania dzukskich potraw
regionalnych i poczucia swoistego stylu
życia Dzuków.
I Staw w Oranach usytuowany jest w
dolinie dopływu Merkysa Derėžnyčia.
Długość – 2,25 km, szerokość – do 0,5
km. To popularne miejsce rekreacyjne
mieszkańców Varėny.
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Na zdjęciu u góry – zabawne w formie grzybów ustawione altany na ścieżce dla pieszych i rowerowej

Ośrodek wypoczynkowy „Musmirė“

Mieszkańcy rejonu Varėny i goście podróżujący w pobliżu stawu prowadzącą
ścieżką pieszo rowerową mogą podziwiać
krajobraz Doliny Dainų.
Za fundusze pomocy strukturalnej UE
stworzona infrastruktura daje wyśmienite możliwości spędzania wolnego czasu
na łonie przyrody. Dla wygody wczasowiczów urządzone zostały miejsca wypoczynkowe, place do siatkówki i piłki
nożnej, zaś dzieciom – huśtawki i drabinki
sportowe.
Podążając w kierunku doliny Dainų
(Pieśni) wczasowicze mogą zaczerpnąć
świeżego powietrza lasu sosnowego, wykąpać się w stawie, opalać się na malowniczych łąkach. Latem rodziny lub grupy
przyjaciół mogą spędzać popołudnia
nad stawem. Przy ścieżkach za fundusze
pomocy strukturalnej UE ustawiono ławeczki, na których miło jest usiąść i cieszyć się krajobrazem, turystom urządzone
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Centrum zdrowia
„Radnyčėlė“ kompleksu
„Grand SPA Lietuva“
Długość ścieżki Žiežulio – prawie 2 km.

Zmęczeni zawsze znajdą ławeczkę

gabloty informacyjne, zaś podróżującym
na rowerach – parkingi rowerowe
Po pozostawieniu rowerów wczasowicze mogą wypoczywać nie martwiąc się
o bezpieczeństwo swoich środków lokomocyjnych.
Od miasta Orany do wodnej trasy turystycznej Merkys i Ūla pozostaje zaledwie 5 km, więc nowa ścieżka przyciąga
również miłośników turystyki wodnej,
którzy po zejściu na ląd mogą dalej cieszyć się malowniczym krajobrazem Oran.

lokalnym, i trasami narodowymi. Spacerującym i podróżującym na rowerach
zawsze znajdzie się miejsce na wypoczynek – przy ścieżce przygotowane są
zabawne przystanki dla relaksu, altany,
gabloty informacyjne. Miłośnicy bardziej
aktywnego wypoczynku mogą skorzystać
z urządzeń sportowych: „Ścieżki Zająca“, „Drążka“, „Próby Sił“, „Huśtawki“,
„Ślizgawicy“, „Poręcza“. Przy ścieżce dla
pieszych uporządkowana infrastruktura
stwarza dobre warunki dla wypoczynku i
rekreacji, co pozwala więcej czasu spędzić
nad jeziorem w malowniczym leśnym
otoczeniu.
Wybrzeże jeziora Žiežulio również dostosowano do wygodnego wypoczynku
wczasowiczów: wybudowano przystań,
pomost, kładki, kąpieliska, przebieralnie,
ławki oraz śmietniczki.

W

stolicy Dzukii niedawno otwarta
została ścieżka Žiežulio – wspaniała trasa do relaksu w samotności na łonie
przyrody. Podróżującym po tej ścieżce
zapewniony jest całkowity wypoczynek –
żadnego hałasu samochodowego czy zanieczyszczonego powietrza. Cieszą leśne
dróżki, piaszczyste pagórki, krajobraz
Oran o niepowtarzalnym uroku. Ścieżka
Žiežulio biegnie prawie 2 kilometry: rozpoczyna się poza obrębem miasta Orany,
gdzie po prawej stronie przy drodze widać
nadzwyczajnie uroczą wieś Marcinkonys,
zaś kończy nad jeziorem Žiežulio, które
już kilka dziesięcioleci upodobali mieszkańcy miasta i rejonu i często odwiedzają
to miejsce rekreacji i rozrywki. Starano
się, by budowana ścieżka nie zniekształciła naturalnych warunków i unikalnego
otoczenia.
Mieszkańcy Oran już wcześniej wydeptali ścieżkę do jeziora, zaś za fundusze
strukturalne UE została uporządkowana
cała infrastruktura.Ku wygodzie podróżnych ścieżka Žiežulio połączona została
ze ścieżkami turystycznymi o znaczeniu

Centrum zdrowia „Radnyčėlė“
ul. V. Kudirkos 45, Druskieniki
Tel. +370 313 52 200
E-mail reservation@grandspa.lt
www.grandspa.lt
I–IV godz. 9.00–16.00
V–VI godz. 9.00–20.00
VII godz. 9.00–16.00

0m

Ścieżka Žiežulio wyposażona w niezbędną infrastrukturę

Dworzec autobusowy w Druskienikach
ul. Gardino 1, Druskieniki
 ~700 m
Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Druskienikach
ul. M. K. Čiurlionio 65, Druskieniki
Tel. +370 313 51 777
E-mail information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~500 m
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Na zdjęciu u góry – nowoczesny basen kompleksu „Grand SPA Lietuva“
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Projekt
Powstanie największego w krajach bałtyckich kompleksu świadczącego usługi w
zakresie wspierania zdrowia (przebudowa centrum zdrowia UAB „Radnyčėlė“)
Udzielone finansowanie
2,89 mln €

P

opularne od XIX w. uzdrowisko Druskieniki słynie ze wspaniałych lasów
sosnowych, czystego powietrza, delikatnego klimatu i, oczywiście, źródeł mineralnych. Ich wodą pomyślnie są leczone różne
choroby stawów, kręgosłupa, układu oddechowego, nerwowego, serca i krążenia, ginekologiczne, żołądka, wątroby, przewodu
pokarmowego i skórne. Obecnie w Druskienikach działa 8 sanatoriów i centrów SPA,
do których na leczenie, rehabilitację lub po
prostu wypoczynek co roku przyjeżdżają
setki tysięcy osób z Litwy i zagranicy.
Do końca XVIII w. Druskieniki były niedużą, mało znaną wsią dzukijską. Do jej rozsławienia przyczynił się prosty chłop Pranas
Suraučius. Wiadomość, że ciężką chorobę
wyleczył on wodą ze źródła w Druskienikach szybko obiegła okolice, dotarła do
medyków i naukowców. Badania potwierdziły – woda mineralna z Druskienik ma
wyjątkowe właściwości lecznicze.
W 1794 r. wielki książę litewski i król
Polski Stanisław August Poniatowski
(1732–1728) nadał Druskienikom status

Fasada centrum zdrowia i parku rozrywki wodnej

Centrum zdrowia oferuje 110 zabiegów leczniczych i wspierających zdrowie

miejscowości leczniczej. W 1837 r. po przeprowadzeniu przez profesora Akademii
Medyko-Chirurgicznej w Wilnie Ignacego
Fonberga (1801–1891) badań nad składem chemicznym wody mineralnej oraz
ogłoszeniu wyników, car Rosji Mikołaj I
(1796–1855), zatwierdził projekt urządzenia
w Druskienikach uzdrowiska.
Do XIX w. warunki leczenia były tu dość
prymitywne. Chorzy nocowali w skromnych chatach wiejskich, woda mineralna
była przenoszona wiadrami, podgrzewana
na piecu i wlewana do kubłów. Sytuacja
uległa zmianie w połowie XIX w., gdy w
ośrodku leczenia balneologicznego w Druskienikach pracę podjął lekarz Jan Pilecki
(1821–1878). Ten niezwykle aktywny, pracowity i pełen pomysłów człowiek przez 36
lat „dyrygował“ życiem w Druskienikach.
Dzięki jego wysiłkom wybudowano pijalnie
wód mineralnych, miejsca kąpielowe, domy
gościnne, kurhaus, założono park, wydano
monografię o właściwościach leczniczych
wody mineralnej z Druskienik. Pilecki organizował koncerty, bale oraz kierował

teatrem. Stworzył w Druskienikach atmosferę prawdziwego uzdrowiska, która jest
odczuwalna do dziś.
Obecnie Druskieniki są znanym w świecie uzdrowiskiem balneologicznym, w którym do leczenia używa się wody mineralnej,
borowiny i powietrza. W 2003 r. na ogłoszonej przez „Newsweek“ liście najlepszych
uzdrowisk Druskieniki wymieniono jako
najlepsze w Europie uzdrowisko balneologiczne.
Do Druskienik ludzie przyjeżdżają nie
tylko ze względu na sanatoria, ośrodki lecznicze i centra SPA. Miasto i jego okolice
doskonale nadają się na organizowanie wypraw pieszych i rowerowych, jest tu rozwinięta turystyka wodna, istnieją możliwości
uprawiania snowboardu, grania w paintball.
Szczególnie dużo gości przyciągają powstałe w ciągu ostatnich kilku lat obiekty

Centrum oferuje przytulne miejsca wypoczynku, które zapewniają spokój i pozwalają zapomnieć o kłopotach

oferujące aktywny wypoczynek: kompleks
tras narciarskich pod dachem „Snow Arena“, park wodny, park przygód „One“ i wiele innych.
Nie będą rozczarowani również ci, którzy w czasie urlopu lubią rozszerzać swoje
horyzonty, poznawać coś nowego. W Druskienikach oraz pobliskich miasteczkach i
wsiach są ciekawe muzea, galerie, zagrody,
obiekty dziedzictwa historycznego i in.
W Druskienikach coś dla siebie znajdzie
osoba w dowolnym wieku i z dowolnymi
zainteresowaniami, o dowolnej porze roku
i przy dowolnej pogodzie!
Druskieniki oferują bogaty wybór usług w
zakresie leczenia i wspierania zdrowia. Pod
względem różnorodności usług wyróżnia
się „Grand SPA Lietuva“ – największy w
Druskienikach kompleks zdrowotno-wypoczynkowy. Został on wyróżniony niejedną

O zmroku kompleks „Grand SPA Lietuva“ przyciąga wzrok swoim oryginalnym oświetleniem
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Išskirtinio dizaino vandens parke kiekvienas atras sau tinkamą stichiją

nagrodą za wkład w rozwój turystyki zdrowotnej na Litwie, w 2011 r. uzyskał europejski certyfikat jakości „EuropeSpa med“.
Centrum zdrowia „Radnyčėlė“, wchodzące w skład kompleksu „Grand SPA Lietuva“,
jest obecnie jednym z największych i najnowocześniejszych w krajach bałtyckich.
Do jego modernizacji znacznie przyczyniło
się wsparcie z funduszy strukturalnych UE.
Za uzyskane środki dokonano renowacji
budynku, odnowiono oraz od podstaw
urządzono z przestrzeganiem międzynarodowych norm w zakresie jakości i bezpieczeństwa, pomieszczenia służące do leczenia, wspierania zdrowia i rehabilitacji.
Swoim gościom centrum „Radnyčėlė“
oferuje 110 różnych zabiegów, służących do
leczenia wielu dolegliwości: od chorób jamy
ustnej poczynając, na chorobach serca, płuc
i kręgosłupa kończąc. Wykwalifikowani pracownicy centrum pomogą wyzdrowieć,

wrócić do normy po traumach, operacjach
i jakościowo wypocząć. Wykonywane przez
nich zabiegi w zakresie urody nie tylko doskonale zrelaksują, ale też „odejmą“ kilka
lat.
Wypoczywając w tym centrum zdrowia warto wypróbować nowości z zakresu
medycyny i SPA, na przykład, komorę dekompresyjną – urządzenie, które nasyca
organizm tlenem. Leczenie tlenem jest
szczególnie skuteczne przy chorobach płuc,
układu krążenia i serca. Pomaga w walce ze
starzeniem się skóry, depresją, przemęczeniem i nadwagą.

Grožio procedūros padės ne tik pailsėti ir atsipalaiduoti, bet ir atjaunėti

Dla chcących schudnąć zalecana jest
kriosauna – kabina, w której temperatura
waha się od –110 °C do –140 °C. Bardzo
szybko spala kalorie, poprawia krążenie,
wzmacnia odporność oraz zapobiega uczuleniom. Taki zabieg można uzupełnić bieganiem po ścieżce wodnej. Przy pokonywaniu
oporu wody rozpuszcza się nie tylko tłuszcz,
ale też zmartwienie wielu kobiet – cellulitis.
Miłośnicy zabiegów wodnych cenią oferowaną przez centrum „Radnyčėlė“ gimnastykę leczniczą w pionowej wannie z wodą
mineralną. Jest to doskonały zabieg w
walce z bólami kręgosłupa, także dla osób
chętnych pozbycia się stresu. Doświadczony kinezyterapeuta nadzoruje prawidłowe
wykonywanie ćwiczeń.
Ogromną zaletą centrum zdrowia
jest to, że do wszystkich zabiegów

wodnych – kąpieli, inhalacji, podwodnych masaży, pływania w basenie – używa się wyłącznie naturalnej wody mineralnej, która do ośrodka trafia wprost z
odwiertu.
Centrum „Radnyčėlė“ słynie nie tylko
z usług na najwyższym poziomie, stosowania postępowych technologii, ale też
nowoczesnych rozwiązań mających na
celu ochronę środowiska, wdrożonych w
ramach projektu finansowanego przez
Unię Europejską. Urządzono tu ogrzewanie
geotermiczne, powietrzne pompy ciepła,
bardzo efektywne układy odzyskowe oraz
wdrożono technologie wykorzystania energii wtórnej.
Centrum zdrowia w konkursie „Litewski
Produkt Roku 2009“ zostało wyróżnione
złotym medalem.

Leczniczy basen z wodą mineralną

Basen z wodą mineralną kompleksu „Grand SPA Lietuva“
jest największy w Druskienikach
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Projekt
Urządzenie w Druskienikach centrum
konferencyjnego, odpowiadającego
standardom międzynarodowym
Udzielone finansowanie
1,61 mln €

P
Centrum konferencyjne
„Grand SPA Lietuva“
ul. V. Kudirkos 45, Druskieniki
Tel. + 370 313 52 414
E-mail info@grandspa.lt
www.grandspa.lt
I–IV godz. 8.00–17.00
V godz. 8.00–15.45

0m

Dworzec autobusowy w Druskienikach
ul. Gardino 1, Druskieniki
 ~700 m
Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Druskienikach
ul. M. K. Čiurlionio 65, Druskieniki
Tel. +370 313 51 777
E-mail information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~500 m

oza centrum zdrowia „Radnyčėlė“, bodajże najwięcej osób przyciąga park
rozrywki wodnej z basenami do pływania
i falami morskimi, wodospadami i innymi
atrakcjami, wchodzący w skład kompleksu
„Grand SPA Lietuva“.
Ostatnio kompleks „Grand SPA Lietuva“
jeszcze bardziej rozszerzył swoją ofertę – za
środki z funduszy strukturalnych UE urządzono w nim centrum konferencyjne z
dość dużymi salami, jakich w Druskienikach
dotychczas brakowało. W czterech salach
konferencyjnych jednocześnie można pomieścić 575 uczestników. Pierwsza sala, z
balkonem, została obliczona na 345 miejsc,
druga sala, z przesuwną ścianą, mieści 100
osób, w trzeciej, również z przesuwną ścianą, może pomieścić się 70 osób, w czwartej
zaś – 60.
W salach konferencyjnych zamontowano nowoczesny sprzęt nagłaśniający, który
zapewnia doskonałą obsługę konferencji,
koncertów czy pokazów filmowych. System dźwiękowy pętli indukcyjnej pozwala
na udział w imprezach również osobom z

W kompleksie „Grand SPA Lietuva“ można zarówno
wypocząć, jak i zorganizować konferencję czy spotkanie
biznesowe

zaburzeniami słuchu, z kolei system oświetlenia sceny jest pomocny w stworzeniu
odpowiedniego nastroju. Podczas imprez
można używać sprzętu służącego do tłumaczenia symultanicznego oraz wysokiej jakości sprzętu wideo. Komfort uczestnikom
zapewnia nowoczesny system klimatyzacji
i wentylacji.
W znajdującej się tuż obok przytulnej restauracji warto urządzić przerwę obiadową,
kawową czy przyjęcie. W razie poprzeby
„Grand SPA Lietuva“ przyjdzie z pomocą
przy organizacji imprezy: zadba o rejestrację uczestników, nadzór techniczny oraz
nagra imprezę.
Kompleks „Grand SPA Lietuva“ jest miejscem, w którym robocze spotkania, seminaria, konferencje można doskonale łączyć
z wypoczynkiem i wspieraniem zdrowia,
gdyż do centrum konferencyjnego trafia
się wprost z hoteli, centrum zdrowia i parku rozrywki wodnej, wchodzących w skład
kompleksu. Wszystko jest tu zatem skupione w jednym miejscu: nocleg, wyżywienie,
miejsce imprezy, jak też
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Na zdjęciu u góry – nowocześnie wyposażone centrum konferencyjne kompleksu „Grand SPA Lietuva“

Sale konferencyjne centrum są obliczone zarówno na mniejsze, jak i większe grupy osób
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Ośrodek zdrowia
„SPA Vilnius SANA“

Przestrzenne i nowocześnie urządzone sale konferencyjne

niepowtarzalne przyjemności SPA i inne
rozrywki. Jest to doskonała okazja do zadziwienia i zachwycenia swoich partnerów i
współpracowników.
Do kompleksu należą także klinika diagnostyczna i dentystyczna, hotele „Lietuva“,
„Druskininkai“ i „Dzūkija“. Goście kompleksu chętnie odwiedzają klub „Sūkurys“, w
którym można grać w tenisa, kręgle, bilard
i in.
Głód da się zaspokoić w sześciu kawiarniach i restauracjach. W restauracji panoramicznej „4 vėjai“ można spróbować nie
tylko wykwintnych dań, ale też podziwiać
wspaniałą panoramę Druskienik. Po wizycie w parku rozrywki wodnej warto wstąpić
do kawiarni SPA, oferującej największy w
Druskienikach wybór zup i placków. W tej
kawiarni danie może opracować sam gość –
takie, jakiego w danej chwili najbardziej

zapragnie! W barze „Fito“, o subtelnym
wystroju wnętrza, można zamówić słynne
koktajle z roślin leczniczych, opracowane
przez etnograf, doktor habilitowaną nauk
przyrodniczych, lekarkę, zielarkę Eugeniję
Šimkūnaitė (1920–1996), soki ze świeżo
wyciskanych owoców, herbatę, aromatyczną kawę oraz wodę mineralną ze znajdującej się obok pijalni.

Ośrodek zdrowia „SPA Vilnius SANA“
ul. K. Dineikos 1, Druskieniki
Tel. +370 313 53 811, +370 313 59 160
E-mail info@spa-vilnius.lt
www.spa-vilnius.lt
I–VII godz. 8.00–22.00

Dworzec autobusowy w Druskienikach
ul. Gardino 1, Druskieniki
 ~200 m
Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Druskienikach
ul. M. K. Čiurlionio 65, Druskieniki
Tel. +370 313 51 777
E-mail information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~800 m

Przytulna restauracja „4 vėjai“

Inne obiekty warte zwiedzenia w Druskienikach:
•
•
•
•
•
•

Galeria Vytautasa Kazimierasa Jonynasa, ul. M. K. Čiurlionio 41
Klub „Sūkurys“, ul. M. K. Čiurlionio 51
Muzeum Miasta Druskieniki, ul. M. K. Čiurlionio 59
Muzeum Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, ul. M. K. Čiurlionio 35
Park przygód „One“ na brzegu Niemna (ulica Maironio)
Park Rzeźb i Wypoczynku Antanasa Česnulisa, wieś Naujasodė

0m
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Na zdjęciu u góry – położony w centrum Druskienik nowoczesny ośrodek zdrowia „SPA Vilnius SANA“
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Projekt
Zaproponowanie nowych usług oraz rozwój infrastruktury ośrodka „SPA Vilnius
SANA“
Udzielone finansowanie
0,60 mln €

Zabieg borowinowy

N

owoczesny ośrodek „SPA Vilnius
SANA“ mieści się w samym centrum
Druskienik, w byłym sanatorium „Vilnius“.
Do dziś pielęgnuje dawne tradycje leczenia
uzdrowiskowego: oferuje zabiegi z wykorzystaniem wody mineralnej, borowiny,
kinezyterapię i podwodne naciąganie kręgosłupa.
W 2009 r. ośrodek wspierania zdrowia
i wypoczynku „SPA Vilnius SANA“ został
uznany za najlepszy w Europie Wschodniej.
Nadano mu certyfikat jakości „EuropeSpa
med“.
Największym bogactwem „SPA Vilnius
SANA“ jest tryskające w pobliżu źródło
wody mineralnej, z którego bezpośrednio
do ośrodka doprowadzana jest woda o
wysokim stopniu mineralizacji. Wody –
mineralna i borowina – o właściwościach
leczniczych w Druskienikach nie ustępują
najlepszym używanym w Europie.
Obecnie centrum SPA oferuje ponad
370 zabiegów, związanych z leczeniem i

wspieraniem zdrowia. Są to zabiegi z wykorzystaniem wody mineralnej i borowiny,
różne masaże lecznicze i relaksujące, zabiegi w zakresie pielęgnacji ciała i twarzy.
Wsparcie unijne przyczyniło się do
wzbogacenia oferty usług centrum SPA o
nietradycyjne nowinki. Wykorzystano je
do urządzenia pokojów terapii relaksacyjnej, bursztynowej i muzycznej. Wyjątkowe
metody terapii bursztynowej i muzycznej opracowali pracownicy centrum przy
wsparciu naukowców.
W centrum SPA zatrudnieni są doświadczeni lekarze, którzy konsultują, dobierają
programy leczenia czy wspierania zdrowia
według charakteru dolegliwości lub życzenia klienta, obserwują wpływ zabiegów na
organizm, ogólne samopoczucie i nastrój.
W centrum SPA klienci odzyskują
harmonię ducha i zmysłów. Terapia muzyką, kolorami i zapachami aktywizuje
receptory wzroku, słuchu i węchu, zaś
kąpiele lecznicze oraz zdrowa żywność

Oaza spokoju i relaksu

przywracają zmysł smaku i poprawiają
wygląd cery. Zabiegi SPA doskonale poprawią samopoczucie, spowodują przypływ energii, oczyszczą z ponurych myśli
i wyostrzą umysł – człowiek poczuje się
silniejszy, piękniejszy, bardziej pewny siebie, mądrzejszy, pełen optymizmu i chęci
działania.
„SPA Vilnius SANA“ nie jest jedynie ośrodkiem wspierania zdrowia z

wykorzystaniem źródeł wody mineralnej
i programów leczniczych, ale też czterogwiazdkowym hotelem, barem SPA ze
specjalnym menu SPA, restauracją, centrum rozrywki z kręgielnią, dartem i kawiarnią, oranżerią oraz dużym centrum
konferencyjnym – wszystko pod jednym
dachem. Dumą ośrodka i radością gości
jest basen z wodą mineralną o długości 18
m, napełniany z własnego źródła.

Centrum zdrowia oferuje bogaty wybór zabiegów wodnych i usług SPA

Inne obiekty warte zwiedzenia w Druskienikach:
• „Snow Arena“, Nemuno droga 2, wieś Mizarai
• Park Rzeźb i Wypoczynku Antanasa Česnulisa, wieś Naujasodė
• Park Rzeźb im. Jaques‘a Lipchitza, ul. Maironio 16
Pracownicy ośrodka „SPA Vilnius SANA“, przy pomocy naukowców, opracowali wyjątkową terapię bursztynową i
muzyczną
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Projekt
Modernizacja spółki UAB „Draugystės
sanatorija“ oraz odbudowa willi „Kolonada“
Udzielone finansowanie
0,60 mln €

Nowocześnie odnowiona willa „Kolonada“ zachęca do
spędzenia czasu w miłym otoczeniu

L

Sanatorium „Draugystė“
ul. V. Krėvės 28, Druskieniki
Tel. +370 313 53 132
E-mail info@draugyste.lt
www.draugyste.lt
Godziny pracy recepcji sanatorium
I–VII godz. 08.00–20.00

0m

Dworzec autobusowy w Druskienikach
ul. Gardino 1, Druskieniki
 ~1 km
Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Druskienikach
ul. M. K. Čiurlionio 65, Druskieniki
Tel. +370 313 51 777
E-mail information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~700 m

iczące pięć dziesięcioleci sanatorium
„Draugystė“ – to doskonałe połączenie
wieloletnich tradycji, nowinek medycznych
oraz SPA; prawdziwa oaza zdrowia, wypoczynku i urody.
Sanatorium specjalizuje się w leczeniu
schorzeń układu nerwowego, krążenia,
oddechowego, pokarmowego, zaburzeń
aparatu ruchowo-oporowego, chorób wywołanych przez działanie promieniowania
jonizującego. Pracuje tu zespół złożony z
17 lekarzy o najwyższych kwalifikacjach i
pierwszego stopnia, 11 kinezyterapeutów i
ergoterapeutów, 35 pielęgniarek i masażystów.
W sanatorium „Draugystė“ każdy dla
siebie wybierze zabiegi według potrzeb. Do
wyboru jest leczenie standardowe, leczenie
sanatoryjno-uzdrowiskowe, odchudzanie,
oczyszczenie organizmu czy złagodzenie
stresu. Można też skorzystać z zabiegów

SPA w centrum wspierania zdrowia i urody
„Afroditė“, popływać w basenie z wodą mineralną czy poleżeć w jacuzzi.
W sanatorium „Draugystė“ koniecznie
należy wypróbować masaże ajurwedyjskie,
które relaksują, poprawiają nastrój, zmniejszają zmęczenie i ból, dodają ciału młodości
i sprężystości.
Po masażu można zrobić sobie maseczki:
samonagrzewającą, która usunie z organizmu toksyny i rozpuści cellulitis, oczyszczającą i odżywiającą na twarz, po których
twarz po prostu zajaśnieje, na stopy, po
których nogi uzyskają lekkość piórka.
Sanatorium „Draugystė“ dba o utrzymanie pozycji lidera w zakresie wspierania
zdrowia, świadczenia swoim klientom usług
najwyższej jakości. Do tego wykorzystuje
wsparcie unijne. Za uzyskane środki przed
kilkoma laty odnowiono należący do kompleksu hotel-willę „Vingis“, nieco później

80

Na zdjęciu u góry – wchodząca w skład kompleksu sanatorium „Draugystė“ wystawna willa „Kolonada“

W wyróżniającej się wyjątkowym wystrojem kawiarni-galerii „Mūza“ eksponowane są prace litewskich artystów
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Park Vijūnėlė w
Druskienikach
(Druskininkai)
Główny budynek sanatorium „Draugystė“

poddano renowacji główny budynek sanatorium: odnowiono fasadę, wymieniono
okna i pokrycie dachowe oraz wyremontowano pokoje. W południowej części terenu
należącego do sanatorium powstał odkryty
basen z podwodnym masażem, kaskadami
oraz strefami kąpieli słonecznych, uporządkowano boiska oraz wybudowano dwa korty tenisowe.
W 2011 r. za środki z funduszy strukturalnych UE odnowiono również willę „Kolonada“, która oferuje przytulne, nowocześnie urządzone i artystycznie wykończone
pokoje. Jeśli nawet podczas wypoczynku
nie chce się odrywać od pracy, nie będzie
to trudne – w pokoju jest łączność internetowa i telefon. Jeśli zaś ktoś postanowi poleniuchować wylegując się w łóżku, warto

włączyć telewizję – wśród wielu programów
telewizji kablowej na pewno znajdzie dla
siebie coś ciekawego.
W willi lekarze różnych specjalizacji, kinezyterapeuci i masażyści przyjmują w doskonale wyposażonych gabinetach. W ramach
realizacji projektu unijnego wdrożono nowoczesny system zarządzania sanatorium,
pozwalający na skuteczne planowanie zakwaterowania gości, godzin zabiegów czy
szybkie przygotowanie pakietów usług odpowiadających potrzebom klientów.
Czynna w willi „Kolonada“ kawiarnia-galeria „Mūza“ słynie z wyjątkowego wystroju
i bodajże najsmaczniejszej kawy w Druskienikach. Popijając napoje można w niej podziwiać małą architekturę i fotografie autorstwa utalentowanych litewskich artystów.

Park Vijūnėlė w Druskienikach
(Druskininkai)
W pobliżu ulicy M. K. Čiurlionio,
między stawem Vijūnėlė i jeziorem
Druskonis
Dworzec autobusowy w Druskienikach
ul. Gardino 1, Druskieniki
 ~1 km

Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Druskienikach
ul. M. K. Čiurlionio 65, Druskieniki
Tel. +370 313 51 777
E-mail information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~800 m

Na gości czekają przytulne pokoje i profesjonalna obsługa

Inne obiekty warte zwiedzenia w Druskienikach:
• Galeria „Sofa“, pl. Vilniaus 10
• Mała Galeria, ul. M. K. Čiurlionio 37
• Rzeźby z soli i drewna w gospodarstwie rzeźbiarza Taurasa Česnulevičiusa,
ul. Smiltynų 9, Ratnyčia

0m

120

Na zdjęciu u góry – jedno z najpiękniejszych miejsc w Druskienikach – park Vijūnėlė
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Kompleks narciarski pod
dachem „Snow Arena“

Projekt
Odnowienie Parku Vijūnėlė
Udzielone finansowanie
0,41 mln €

Park Vijūnėlė – jedno z najatrakcyjniejszych miejsc spacerowych w uzdrowisku

U

Dla wygody kąpiących się ustawiono przebieralnie i kabiny prysznicowe. O bezpieczeństwo wypoczywających dbają ratownicy, pełniący dyżur w nowym punkcie
ratowniczym.
Dopóki maluchy zajęte są budową zamków z piasku w piaskownicach i innymi
zabawami, dorośli mogą spędzić czas na
dwóch boiskach do gry w siatkówkę.
W urządzonej w pobliżu prywatnej kawiarni letniej gospodarze proponują gościom dania ze świeżych ryb. Podczas posiłku
wzrok można nacieszyć fontanną bijącą ze
stawu.
Na zachodnim i północnym brzegu stawu urządzono dziesięć drewnianych pomostów. Na nich szczególnie lubią spędzać
czas dzieci.
Odnowiony park czeka też na gości na
kółkach. Urządzono w nim ścieżki rowerowe o długości 4,5 km.
Lazd
i ja

Kompleks narciarski pod dachem „Snow Arena“
Nemuno droga 2, wieś Mizarai, Druskieniki
Kasy biletowe i informacja kompleksu
„Snow Arena“
Tel. +370 313 69 699, +370 615 35 415
E-mail registratura@snowarena.lt
www.snowarena.lt

W dni świąteczne godziny otwarcia
tras narciarskich ulegają zmianom.
Więcej informacji dostępnych na
stronie www.snowarena.lt

Godziny otwarcia tras narciarskich
I godz. 12.00–21.00
II–IV godz. 1 2.00–22.00
V godz. 1 2.00–23.00
VI godz. 10.00–23.00
VII godz. 10.00–21.00

Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Druskienikach
ul. M. K. Čiurlionio 65, Druskieniki
Tel. +370 313 51 777
E-mail information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~8 km

Alytus

zdrowisko leczy nie tylko ciało, ale też
duszę. Pobyt w doskonale uporządkowanym mieście daje wytchnienie oczom
oraz umysłowi. Dlatego goście często porównują Druskieniki z wypielęgnowanymi
uzdrowiskami Szwajcarii. Do umocnienia
takiego wrażenia przyczynia się również
odnowiony ostatnio za środki unijne Park
Vijūnėlė, położony między dwoma najpiękniejszymi zbiornikami wodnymi – jeziorem
Druskonis i stawem Vijūnėlė. Park jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc spacerowych w Druskienikach.
Spacerując wijącymi się ścieżkami parkowymi można obserwować, jak niby w
teatrze zmieniają się obrazy: kwietniki
mieniące się barwami tęczy zastępują spadające kaskadami gałęzie krzewów i drzew,
te zaś – obłoki odbijające się w wodach jeziora, aż wreszcie oczom ukazuje się rzeźba,
przedstawiająca walczące barany.
Na wiosnę w parku zakwita morze złożone ze 130 tysięcy narcyzów. Kolor żółty
dopełniają kwiaty 20 japońskich wiśni, sakur, rosnących wzdłuż ścieżki dla pieszych,
dzielącej jezioro Druskonis i staw Vijūnėlė.
Przyjemnie jest podziwiać podobne widoki
siedząc na nowoczesnych ławkach, szczególnie pasujących do parkowego krajobrazu. Po zapadnięciu zmroku park zaczyna
jaśnieć romantycznym światłem latarni.
Latem na wschodnim brzegu stawu
Vijūnėlė na gości czeka poszerzona plaża.

i

Dworzec autobusowy w Druskienikach
ul. Gardino 1, Druskieniki
 ~7,5 km

t us
Aly

s
Vilniu

Morze kwitnących w parku narcyzów

Inne obiekty warte zwiedzenia w Druskienikach:
DRUSKININKAI

RU
SI J
A

Centrum wypoczynkowo-rozrywkowe, al. Vilniaus 13-1
Cerkiew prawosławna, pl. Laisvės 2
Kościół Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej, ul. Fonbergo 15
Muzeum lasu „Girios aidas“, ul. M. K. Čiurlionio 102
Park Grūtas, wieś Grūtas

0 km

2

BA
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•
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•

Na zdjęciu u góry – „Snow Arena“ – pierwszy w krajach bałtyckich czynny przez cały rok kompleks atrakcji zimowych
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Projekt
Urządzenie zamkniętych tras narciarstwa
górskiego z okrywą sztucznego śniegu
Przyznane fundusze
11,5 mln. €

Z

a środki z funduszy strukturalnych UE
w 2011 r. w Druskienikach wybudowano kompleks narciarski pod dachem „Snow
Arena“ – wyjątkowy, oferujący rozrywkę
zimową obiekt, jakiego nie ma w promieniu nawet tysiąca kilometrów. Zaraz po
wybudowaniu stał się on jednym z najważniejszych obiektów w Druskienikach. W
pierwszym roku działalności „Snow Arena“
doczekała się 0,5 mln gości z prawie całej
Europy i nawet tak odległych krajów, jak
Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Ameryka Południowa.
Ta czynna przez cały rok hala narciarska jest jedną z najnowszych i najnowocześniejszych na świecie. Wysoko została
oceniona nie tylko przez miłośników narciarstwa i snowboardu, ale też przez zawodowców – stale trenuje tu 5–7 drużyn
z krajów sąsiednich, które przygotowują
się do zimowych Igrzysk Olimpijskich w

W hali nie tylko oddają się rozrywce miłośnicy sportów
zimowych, ale też trenują zawodowcy

Wybudowana w pobliżu Druskienik ogromna hala atrakcji zimowych stała się ulubionym miejscem spędzania czasu
wolnego

2014 r. w Soczi (Rosja). W hali odbywają się
pokazy łyżwiarstwa figurowego i imprezy
snowboardowe. Hala posiada wydany przez
Międzynarodową Federację Narciarską certyfikat, uprawniający do organizowania zawodów międzynarodowych.
Wysokość stoków w hali „Snow Arena“
wynosi do 66 m, pochylenie – do 25 proc.
Szerokość tras – od 53 do 63 m. Na miłośników nart górskich czeka tu wygodna trasa
o długości 150 m dla początkujących oraz
główna trasa o długości 460 m.
Snowboardziści mają osobną strefę –
obecnie największy na świecie park snowboardowy z 13 figurami. Co miesiąc figury
są zmieniane, żeby nie znudziły się i za każdym razem stanowiły miłą niespodziankę.
Zimą, gdy temperatura na zewnątrz spada do –3, otwierana jest trasa narciarska na
zewnątrz o długości 640 m.

O wszystkich porach roku, niezależnie
od tego, czy na zewnątrz panuje upał, czy
ciśnie mróz, wewnątrz hali utrzymuje się
przyjemna temperatura –2–3 °C.
W opinii gości hali „Snow Arena“, największą jej zaletą jest to, że wszystko jest
tu nowe, do budowy użyto nowoczesnych
technologii, śnieg jest wytwarzany bez dodatków chemicznych, panują doskonałe
warunki zarówno dla tych, którzy pierwszy
raz założyli narty czy stanęli na desce, jak
i doświadczonych narciarzy i snowboardzistów – każdy ma do wyboru odcinek odpowiadający jego możliwościom. Nawet w
godzinach szczytu nie trzeba stać w kolejkach do wyciągów – nowoczesne szwajcarskie wyciągi w ciągu godziny przewożą po 2
tysiące osób.
W hali „Snow Arena“ można znaleźć
wszystko, co jest niezbędne do jazdy na nartach czy desce. W wypożyczalni dostępny

Hala narciarska jest jedną z najnowszych i najnowocześniejszych nie tylko w krajach bałtyckich, ale też na świecie

jest najnowszy sprzęt, stroje oraz wszystkie
niezbędne dodatki. Jeśli ktoś nie umie jeździć
na nartach czy snowboardzie, temu też da
się zaradzić – z pomocą przyjdą instruktorzy
ze szkoły narciarskiej „DruSkiSchool“.
Czując głód po aktywnym uprawianiu
sportów nie warto opuszczać hali „Snow
Arena“ – czynnych jest tu 8 kawiarni i restauracji. Niezwykłe wrażenie sprawia
mieszcząca się na wysokości 50 m restauracja „Aero Gallery“, z okien której rozciąga
się wspaniała panorama porośniętych sosnowymi lasami zakoli Niemna. Na szczycie
tras narciarskich warto odwiedzić jedyny w
krajach bałtyckich bar lodowy, gdzie z lodu
wykonano prawie wszystko: od ławek i stołów poczynając, na szklankach i świecznikach kończąc.
Gospodarze hali „Snow Arena“ dbają
o to, by wszyscy klienci doskonale spędzili czas. Jeśli ktoś nie chce lub nie może

W hali mogą oddać się rozrywce również maluchy
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Kościół i klasztor w
Liszkowie (Liškiava)

Zmęczeni lub głodni goście hali „Snow arena“ mogą udać się do licznych restauracji i barów

jeździć na nartach, może wypróbować opony śnieżne – szczególnie lubi je młodzież,
spragniona silniejszych wrażeń. Po uprzednim uzgodnieniu można pojeździć psim
zaprzęgiem lub urządzić romantyczną sesję
fotograficzną na śniegu. Dopóki rodzice

jeżdżą na nartach, maluchy mogą doskonale bawić się w parku rozrywki „DruFunPark“.
Mimo iż tematem przewodnim jest rozrywka zimowa, jest tu ciepło i przytulnie, a co
najważniejsze – bezpiecznie, gdyż dzieci są
pod opieką troskliwych opiekunek.

Cena biletów:
Ceny biletów i wypożyczenia sprzętu dostępne na stronie www.snowarena.lt
Inne obiekty warte zwiedzenia w Druskienikach:
•
•
•
•
•
•
•

„Grand SPA Lietuva“, ul. V. Kudirkos 45
„SPA Vilnius SANA“, ul. K. Dineikos 1
Centrum zdrowia i urody „Afroditė“, ul. V. Krėvės 7
Lecznica Druskienicka, al. Vilniaus 11
Park rozrywki wodnej, al. Vilniaus 13
Sanatorium „Draugystė“, ul. Krėvės 7
Sanatorium „Eglė“, ul. Eglės 1

Kościół i klasztor w Liszkowie (Liškiava)
Centrum Kultury w Liszkowie
Liszków, rejon orański (Varėna)
Tel. +370 310 44 210, +370 610 66 844
E-mail lkc@liskiava.lt
www.liskiava.lt
II–VII godz. 10.00–12.00 i godz. 14.00–16.00
Możliwość zamówienia przewodnika
tel. +370 671 88 644

0 km

Vienas iš restoranų įrengtas 50 m aukštyje: nuo jo terasos atsiveria kvapą gniaužiantis Druskininkų kraštovaizdis

Dworzec autobusowy w Druskienikach
ul. Gardino 1, Druskieniki
 ~12 km
Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Druskienikach
ul. Gardino 3, Druskieniki
Tel. +370 313 60 800
E-mail information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~12 km

2

Na zdjęciu u góry – kompleks budynków kościoła Św. Trójcy i klasztoru dominikanów
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Projekt
Odbudowa oraz dostosowanie do potrzeb instytucji pożytku publicznego
Centrum Kultury w Liszkowie części zespołu architektonicznego z XVII w. – byłego domu mieszkalnego parobków
Udzielone finansowanie
0,93 mln €
W odnowionej służbówce klasztoru w Liszkowie
odbywają się różne imprezy

P

ołożony na lewym brzegu Niemna Liszków – to stara miejscowość o bogatej
historii. W tych okolicach ludzie mieszkali
w II tysiącleciu przed Chrystusem, w źródłach pisanych wzmianka o miejscowości
pojawiła się w 1044 r.
Turystów przyciągają do Liszkowa liczne
obiekty: wspaniałe grodzisko z pozostałościami baszty zamkowej z XV w., Góra
Kościelna, na której stał pierwszy kościół
wzniesiony w XV w., kamienie mityczne.
Najwięcej jednak osób przybywa obejrzeć
arcydzieło późnego baroku – zespół architektoniczny z końca XVII w. Składa się on
ze wspaniałego kościoła Trójcy Świętej, byłego klasztoru dominikanów oraz budynku
gospodarczego. Dziedziniec kościelny otacza ogrodzenie z XVIII w., stoi tu dzwonnica
wzniesiona w XIX w., słup z rzeźbą św. Agaty. We wnętrzu świątyni znajduje się wiele
dzieł sztuki z XVII – XX w., siedem ołtarzy
barokowych i rokokowych, autentyczne

stare ławki z intarsjami z drewna. Kościół
zdobią freski autorstwa mistrzów włoskich.
To miejsce zachwyca zwiedzających
z całego świata nie tylko doskonałymi
kształtami budowli, przechowywanymi tu
dziełami sztuki, ale też wspaniałą przyrodą
okolic – niezwykle malowniczym zakolem
Niemna. Niezatarte wrażenia pozostawia
wyprawa do Liszkowa statkiem parowym
z Druskienik.
Mieszkający w Liszkowie magnat Jerzy
Kosiłłowski w 1697 r. swój majątek i ziemie
zapisał w testamencie dominikanom pod
warunkiem, że wybudują tu kościół na cześć
Trójcy Świętej oraz założą klasztor. Zakonnicy spełnili wolę darczyńcy, jednak w wybudowanym przez siebie wspaniałym zespole
architektonicznym gospodarzyli niedługo.
Ówczesne władze carskie zakazały przyjmowania do zakonu nowicjuszy, dlatego
niedługo klasztor opustoszał. W 1813 r. w
Liszkowie zmarł ostatni dominikanin.

Zespół kościoła i klasztoru w Liszkowie w zimowy słoneczny dzień

Budynki klasztorne z kościołem przekazano parafii. Po I wojnie światowej mieściło
się tu centrum powiatowe, poczta, sklepy,
kilka innych urzędów, w 1939 r. założono
stację turystyczną, do której przybywały
grupy osób z zagranicy. Liszków był swego
rodzaju uzdrowiskiem.
W 1997 r. kościół Trójcy Świętej został odnowiony. Wewnątrz mieści się

ekspozycja sztuki liturgicznej XVII – XX w.,
w piwnicy do obejrzenia jest miejsce pochówku dominikanów ze szczątkami z
XVIII w.
W 1998 r. zespół architektoniczny przejęło Centrum Kultury w Liszkowie, które nie
tylko o niego dba, ale też przyjmuje turystów, organizuje wycieczki, wystawy, różne imprezy kulturalne oraz edukacyjne. W
byłym klasztorze odbywają się konferencje,
mieści się dom gościnny, placówka żywieniowa, jest sauna, basen.
Zespół architektoniczny jest stale odnawiany z myślą uczynienia z niego atrakcyjnego obiektu turystycznego. Za środki
z funduszy strukturalnych UE odbudowano budynek gospodarczy – niegdyś dom
mieszkalny parobków. Urządzono w nim
salę imprezową, kuchnię, używaną podczas
realizacji projektów z zakresu dziedzictwa
kulinarnego, mieszczą się pokoje dla pielgrzymów.

Wieczorem w Liszkowie przyciąga wzrok wspaniały
oświetlony zespół architektoniczny z końca XVII w.

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie orańskim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rzeźba Św. Agaty na dziedzińcu kościoła

Centrum Informacji Dzukijskiego Parku Narodowego w Merkinė, ul. Vilniaus 11
Dom-Muzeum pisarza Vincasa Krėvė-Mickevičiusa, wieś Subartonys
Ekspozycja „Droga lnu“, wieś Subartonys
Grodzisko i święta góra
Grodzisko z podzamczem w Mereczu (Merkinė)
Kamień wiedźm i kamień ze stopą byka, Liszków
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. V. Sladkevičiaus 10, Merecz
Muzeum Etniczno-Kulturowe Tatarów, wieś Subartonys
Muzeum Krajoznawcze i Ludobójstwa w Mereczu, pl. S. Dariaus ir S. Girėno
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Projekt
Kompleks Wielofunkcyjny Rozrywkowy i
Sportowy
Rozbudowa ścieżek dla pieszych i rowerowej w mieście Alytus
Przyznane fundusze
3,14 mln. €
W sali do koszykówki trenują młodzi zdolni koszykarze

W

Centrum Sportowe i Rekreacyjne w
Olicie (Alytus)
ul. Naujoji 52, Olita
Tel. +370 315 37 622
E-mail centras@asrc.lt
www.asrc.lt
Ścieżka pieszo rowerowa
Widok z mostu Tyśiąclecia Litwy w
stronę lasu Sanatoryjnego

0m

Dworzec autobusowy w Olicie
ul. Naujoji 17L, Olita
 ~1 km
Centrum Informacji Turystycznej w Olicie
pl. Rotušės 14A, Olita
Tel. +370 315 52 010
E-mail info@alytus-tourism.lt
www.alytus-tourism.lt
 ~2,5 km

malowniczej pętli Niemna ulokowana Olita to miasto w parku. Zieleń, cudowne pagórki, tuż obok przepływający Niemen – wszystko zadecydowało,
iż w latach międzywojennych (poczynając
od r. 1932 do drugiej wojny światowej)
był popularnym uzdrowiskiem. Z biegiem
czasu Olita straciła status miasta uzdrowiskowego, lecz przepiękna przyroda i
burzliwą historię kraju pamiętające obiekty nigdzie nie zniknęły – są nadal chronione i pielęgnowane, więc tą spuścizną
wzrasta zainteresowanie turystów.
Olita – miasto cenione przez ludzi, lubiących aktywny wypoczynek w przyrodzie. W samym mieście zieleni się 452
ha powierzchni zajmujący las Vidzgiris.

Ekologiczna ścieżka poznawcza wije się
wśród rzadko spotykanych roślin, mających wielką wartość botaniczną, trudne
do opisania wrażenia budzi założony tu
park przygód „Tarzanija“. Poza lasem Vidzgiris miasto dysponuje i kilkoma innymi
parkami: Park Miejski, Parki Uzdrowiskowy i Młodzieżowy, park dębowy „Kabulo ašara“, park rzeźb „Drevinukas“ i park
Gulbynė.
Zwykle aktywniejsi turyści podczas odwiedzania Olity goszczą również i w tu istniejącym Centrum Sportu i Rekreacji – nowoczesny wielofunkcyjny, zajmujący aż 15
tys. m kw. kompleks rozrywkowo-sportowy,
niedawno odnowiono za fundusze strukturalne UE. To jeden z największych centrów
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Na zdjęciu u góry – Kompleks Wielofunkcyjny Rozrywkowy i Sportowy w Olicie

W centrum urządzono basen odpowiadający standardom olimpijskim
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Centrum Sportu i Rekreacji w Olicie (Alytus)

Mieszkańcy miasta szczególnie lubią zrekonstruowany stadion miejski, gdzie odbywają się igrzyska sportowe i różne
imprezy

sportowych w Litwie i największy kompleks
sportowy w Litwie Południowej.
Dumą tego centrum jest basen zgodny
ze standardami olimpijskimi. Na razie to
największy i najlepszy basen pływacki w Litwie, nadający się do zawodów międzynarodowych w pływaniu, pięcioboju i rozgrywek piłki wodnej na najwyższym poziomie.
W krótkim czasie mieszkańcy Olity docenili
nie tylko basen, lecz i w pobliżu urządzony
kompleks łaźniowy.

Rowerzyści z Olity

Arena tegoż centrum, zrekonstruowana również za fundusze strukturalne UE,
mieści 5 tysięcy widzów. Po przedzieleniu
przestrzeni w tym samym czasie może tu
odbywać się aż kilka imprez sportowych,
rozrywkowych i innych. Najwyższej rangi
imprezą na tej arenie były w 2011 r. zawody
o puchar w podgrupie C europejskiej koszykówki męskiej.
W Centrum Sportowym i Rekreacyjnym
jest duża możliwość wyboru przez amatorów dyscyplin sportowych. Można tu
uprawiać sport kajakarski, boks, kolarstwo,
dżudo, piłkę nożną, koszykówkę, lekką atletykę, siatkówkę, grać w szachy. Centrum
posiada strzelnicę z broni pneumatycznej i
kulowej, maneż lekkiej atletyki niestandardowej wielkości, salę treningową, lekkiego
kulturyzmu, studium taneczne, sale buszydu i aikidu.
Do Centrum Sportowego i Rekreacyjnego w Olicie należy i stadion miejski,
odpowiadający wszystkim współczesnym
wymogom i mieszczący na trybunach 4 tys.
widzów.
Centrum Sportowe i Rekreacyjne w Olicie pozwala mistrzom Europy i świata korzystać ze ścieżek sportowych, schronisk,
zapoznać się z Olitą, oraz przeszłością tego
miasta.
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Nowo urządzona ścieżka biegnie u podnóża Niemna i pozwala zapoznać się z miastem

Arena w cyfrach
• Ogólna powierzchnia areny –
ponad 5 000 m2.
• Liczba miejsc siedzących – 5 000.
W nieformalnie nazywanej stolicy regionu etnicznego Dzukii została rozszerzona siatka ścieżek rowerowych i pieszych.
Ścieżka rozpoczyna się od zaledwie kilka
lat temu pobudowanego Mostu Tysiąclecia Litwy przez Niemen do samego lasu
sanatoryjnego. Podróżując ścieżkami nad
Niemnem nieopodal Olity goście miasta

Ścieżka rozpoczyna się od Mostu Tysiąclecia Litwy

mogą cieszyć się nadzwyczaj pięknym krajobrazem okolic, odpocząć na łonie przyrody, podziwiać piękno Niemna. Podróż
urozmaicą w pobliżu istniejące obiekty
dziedzictwa – legendami słynąca góra zamkowa, synagoga z początku XX w., wał
nieczynnej drogi żelaznej. Podróżującym,
uczestnikom turystyki wodnej i społeczności miejskiej otworem stoją urządzone
zony, przeznaczone na aktywny i pasywny
wypoczynek, plaża, place dla zabaw dziecięcych.
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Miasto Daugai

Miasto Daugai
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Projekt
Utworzenie terenu rekreacyjnego w Daugai
Przyznane fundusze
0,21 mln €

Nowy plac do gry w koszykówkę

W

Miasto Daugai
Terytorium Samorządu rejonu olickiego
~ 22 km na wschód od Olity

0 km

Centrum Informacji Turystycznej w
Olicie
Pl. Rotušės 14A, Alytus
Tel. +370 315 52 010
E-mail: info@alytus-tourism.lt
www.alytus-tourism.lt

Dzukii, niedaleko Olity, znajdziemy
osadę Daugai – przecudne miejsce
na wypoczynek. To spokojne miasteczko,
otoczone jeziorami. W pobliżu znajdziemy
12 jezior, z których największe i najgłębsze –
Didžiulio (albo Daugų). Wyrzeźbione brzegi,
półwyspy, zatoki, niewielkie okrągłe wysepki – prawdziwy raj dla chętnych spokojnie
pomedytować, jak również i dla wielbicieli
wędkarsta oraz sportów wodnych.
Daugai to jedna z najstarszych miejscowości na Litwie, po raz pierwszy przez
Krzyżaków w kronice nazwa ta zapisana w
r. 1384. O tej bogatej w jeziora miejscowości krąży wiele legend i opowiadań. Podanie głosi, iż swoje imię Daugai otrzymały
jeszcze w czasach Mendoga. Były tu liczne
zagrody wśród lasów, w których gnieździło
się mnóstwo zwierzyny i ptactwa [w j. litewskim „daug“ znaczy `mnóstwo, wiele‘].
Mówi się, iż pola były żyzne, zaś w samym środku puszczy, liczącej setki lat
lśniło głębokie i obfitujące w ryby jezioro.

1

Na zdjęciu u góry – Kraina Daugai sławi sie jeziorami

Jezioro Daugai można obejrzeć pływając kajakiem

Odnowiony kościół Opatrzności Bożej w Daugai posiada zmodyfikowane gotyckie, klasycystyczne i barokowe
cechy stylu

Wszystkiego tu było w bród. W czasach
późniejszych w tej miejscowości założono
majątek.
W XIV–XV w. w miejscowości Daugai stał
zamek władców litewskich z przeznaczeniem na polowania. W czasach księcia Witolda Wielkiego w Daugai była rezydencja
wielkiego księcia Litwy. Tu niejednokrotnie
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H ipodrom w Łoździejach (Lazdi jai)
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Hipodrom w Łoździejach
(Lazdijai)
Aktywny wypoczynek lubiący mieszkańcy miasta i goście zawsze znajdą możliwość spędzenia czasu wolnego

Hipodrom w Łoździejach (Lazdijai)
Wieś Bukta, rejon łoździejski
Tel. +370 318 51 178
Dworzec autobusowy w Łoździejach
ul. Vilniaus 48, Łoździeje
 ~3 km

Centrum Informacji Turystycznej w
Łoździejach
ul. Vilniaus 1, Łoździeje
Tel. +370 611 10 855
E-mail turizmas@lazdijai.lt
www.lazdijai-turizmas.lt
 ~3,5 km
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Na zdjęciu u góry – trybuny hipodromu w Łoździejach
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Małych mieszkańców Daugai cieszy urządzony plac zabaw dla dzieci

cmentarz żydowski, czynny do drugiej wojny światowej, mogiła partyzanta litewskiego i pomnik na cmentarzu osady Daugai. W
okolicach Daugai, w Bukaučiškės, zachowała się kapliczka z czerwonej cegły w stylu
romańskim z neogotyckimi elementami,
należąca do byłego dworu sygnatariusza
16 Lutego, księdza i premiera, kapelana
wojskowego Władysława Mirona. Zgodnie
z legendą na wierzchołku pagórka z kapliczką, dawno temu rosły bardzo wysokie
klony, gdzie gnieździły się bociany i strzegły
tajemniczych schodów, po których dusze
czcigodnych zmarłych dostawały się w krainę niebieską.
Na przylądku odgałęzienia północnego
wielkiego jeziora wznosi się góra zamkowa
Salos (albo Daugų). To twierdza o stromych
zboczach z początków drugiego tysiąclecia.
Opowiada się, iż tę górę usypała lauma
(litewska postać mistyczna o cudownych
mocach), która wczesnym porankiem niosła pełny fartuch ziemi, lecz nagle usłyszała
piejącego koguta, wystraszywszy się potknęła i wysypała ziemię.
W mieście, które stało się wyraźnie piękniejsze, turyści mogą odwiedzić i podstawowy plac w osadzie Daugai, boiska sportowe przy liceum. Na pięknie urządzonych
plażach można opalać się i cieszyć się chłodem wody.. Na terenie rekreacyjnym znajdującym się nieopodal bazy wioślarskiej w
Daugai za fundusze projektu zostały otwarte boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę
plażową oraz plac gier i zabaw dla dzieci,
uporządkowana plaża, wytyczone i oświetlone ścieżki dla pieszych, na jezioro można
spojrzeć ze statku wikingów lub kajaków, z
tratwy lub ścieżki.

a
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przyjeżdżał na polowania i zarazem na wypoczynek. O znaczeniu, jakie książęta przypisywali miejscowości Daugai, świadczy
fakt, iż pod koniec XIV w. Witold polecił
budowę kościoła, i do tej parafii wchodziła
również i Olita. Miejscowość Daugai odwiedził król Władysława Waza wraz ze swoją
śliczną żoną Francuską Marią Ludwiką.
Turystów zaprasza się do obejrzenia wielu spośród tu istniejących obiektów. W starej części osady stoi zarośnięty drzewami
pagórek Świętego Piotra, gdzie ongiś znajdował się zamek. Uważa się, iż w czasach
późniejszych wybudowano tu pierwszy
kościół. Dziś tu stoi krzyż. Części historyczne miasta Daugai to murowany o trzech
nawach kościół Opatrzności Bożej bez wież
posiada zmodyfikowane gotyckie, klasycystyczne i barokowe cechy stylistyczne,
wybudowany w latach 1858–1862, stary
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Brzegi jezior Baltasis i Metelis

237

Brzegi jezior Baltasis
i Metelis

Projekt
Modernizacja i dostowanie do kompleksowego świadczenia usług turystycznych
hipodromu w Łoździejach
Udzielone finansowanie
1,09 mln €

Lekki mróz i chłód nie stanowią przeszkody podczas
wyścigów kłusaków

R

ejon łoździejski słynie ze smacznego
jedzenia i nieskażonej przyrody. Położonych jest tu około stu pięćdziesięciu
jezior. W regionie cicho wylewają na brzegi
swoje wody owiane legendami jeziora Metelys, Veisiejis i Seirijis – ulubione miejsce
rybaków. Z kolei Dusię – jedno z największych jezior w rejonie – szczególnie upodobali sobie żeglarze. Latem, gdziekolwiek się
spojrzy, wszędzie białe skrzydła podskakują
na falach. Przyroda oddzieliła Łoździeje od
reszty świata rzekami niby murami obronnymi – na północy granicę wyznacza ojciec
litewskich rzek – Niemen, na południu zaś
swoje wody niesie Biała Hańcza (Baltoji
Ančia) i Seira.
Nad wodą dobrze się czują nie tylko lokalni mieszkańcy, ale też goście, zmęczeni miejskim hałasem. Mieszkańcy Dzukii
potrafią o nich zadbać. Właściciele ponad
czterdziestu gospodarstw agroturystycznych nakarmią, dadzą nocleg, a po nocnym wypoczynku zapoznają z pięknem
okolicy.
W Łoździejach można zapoznać się z
pomnikami archeologii, historii i przyrody,
pochodzącymi sprzed kilku tysiącleci. Na
tych, którzy stęsknili się za kontaktem z

naturą, czekają skarby: na myśliwych – dzikie zwierzęta, na rybaków – ryby w jeziorach
i rzekach, na łasuchów – jagody i grzyby. Jeśli odczuwa się brak adrenaliny, można łódkami i kajakami udać się na spływ wartką
rzeką czy też pojeździć konno.
Łoździeje mają bogate tradycje hodowli
koni. Przez ponad pół wieku tysiące widzów
i uczestników przyciągają wyścigi organizowane na hipodromie w Łoździejach.
Najczęściej – kłusaków i koni ciągnących
powozy.
Ostatnio hipodrom został odnowiony
za środki unijne. Na entuzjastów wyścigów
czeka trybuna na 500 miejsc, ścieżki biegowe i tory wyścigowe. Zadbano też o konie –
urządzono wygodne zadaszenia. Widzów
przed niemiłymi niespodziankami ochronią
barierki, cały zaś teren zostanie ogrodzony.
Goście hipodromu samochody będą mogli
zostawić na parkingach.
Nowoczesny hipodrom jest ważnym
obiektem nie tylko dla Łoździej, ale też całej Litwy – będą tu odbywały się krajowe
i międzynarodowe wyścigi kłusaków, imprezy organizowane przez kluby konne, na
których są oczekiwani fani wyścigów i miłośnicy hazardu.

Plaża nad jeziorem Baltasis
Wybrzeże północno-wschodnie
Plaża nad jeziorem Metelis
Zachodnie wybrzeże jeziora
Ścieżki dla pieszych i rowerowe
Od parku miasta Łoździeje (Lazdijai) do
plaży jeziora Baltasis
Od wsi Kalvelių do osady Veisiejai
Ulice Szosy Kopciowa (Kapčiamiestis)

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie łoździejskim:
•
•
•
•
•

Dwór w Ostrej Kirsnie (Aštrioji Kirsna), wieś Ostra Kirsna, rejon łoździejski
Kościół Św. Anny, ul. Dainavos 4, Łoździeje
Kościół Św. Trójcy, Urdomin (Rudamina), rejon łoździejski
Muzeum Emilii Plater, ul. Taikos 11, Kopciowo (Kapčiamiestis), rejon łoździejski
Muzeum Krajoznawcze, ul. Seinų 29, Łoździeje

0 km

2

Na zdjęciu u góry – plaża nad jeziorem Baltasis

Centrum informacji turystycznej w
Łoździejach
Ul. Vilniaus 1, Lazdijai
Tel. +370 611 10 855
E-mail: turizmas@lazdijai.lt
www.lazdijai-turizmas.lt
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Nabrzeże jeziora Ilgis w Piwoszunach (Pivašiūnai)
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Nabrzeże jeziora Ilgis
w Piwoszunach
(Pivašiūnai)

Projekt
Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej na terenie samorządowym
Lazdijai
Przyznane fundusze
0,41 mln €

Na plaży nad jeziorem Baltasis uplac zabaw i gier dla
dzieci

Ł

oździeje – nie tylko wspaniałe miejsce
dla miłośników koni, lecz i turystom
wędrującym po Litwie jak też i samym
mieszkańcom miasta. Fundusze strukturalne UE częściowo przyczyniły się do upiększenia krajobrazu okolic i tworzeniu infrastruktury miasta.
W mieście słynącym z obfitości jezior
w pobliskiej okolicy wczasowiczów zapraszają aż dwie nowo urządzone plaże. Szukając wypoczynku nie trzeba zbyt daleko
odjeżdżać poza miasto, bowiem można
odetchnąć świeżym powietrzem zaledwie
2 km na południe nad jeziorem Baltasis,
któremu przyznano tytuł jeziora ornitologicznego. Mali znajdą tu nowy plac gier
i zabaw z huśtawkami, kołem ruchomym,
piaskownicą, zjeżdżalnią czy karuzelą. Młodzież i starsi mogą wypróbować kładkę z
dębową z nawierzchnią, ustawioną na metalowych palach, lub skocznię do wody.
W parku regionalnym przy jednym z
największych akwenów Dzukii urządzono
nad jeziorem Meteliai jeszcze jedną plażę.
Przy tym słynącym z przezroczystej wody i
różnorodności roślin oraz ryb jeziorze mile
spędzą czas zarówno osoby starsze, jak i
mali wczasowicze.
Chętni do obejrzenia okolic miasta
Łoździeje turyści zapraszani są do wypróbowania nowo wytyczonych ścieżek dla
pieszych i rowerów. Ponad 2 km ciągnąca
się ścieżka początek bierze w parku miasta
Łoździeje i kończy się u plaży nad jeziorem
Baltasis.

Podczas przechadzki lub przejażdżki na
rowerach po tej ścieżce można zobaczyć
szczególnie przez turystów lubiane obiekty
miasta Łoździeje: mogiłę Motiejusa Gustaitisa – duchownego rzymsko-katolickiego,
poety, tłumacza, badacza literatury i kultury, w r. 1992 otwarte muzeum Bojowników o Wolność, kilkakrotnie próbowany
burzyć i znów odbudowany kościół Św.
Anny w Łoździejach, przez władzę sowiecką zburzony, a w okresie Sajudisa znowu odbudowany pomnik Niepodległości,
Muzeum Krajoznawcze Lazdijai i Muzeum
Memorialne Motiejusa Gustaitisa.
Inna ścieżka dla pieszych i rowerów o
długości 0,7 km początek bierze we wsi
Kalveliai i ciągnie się po ulicę Kapčiamiesčio Plento w Veisiejai, gdzie łączy się
z inną przez całe miasto biegnącą ścieżką.
Na tej trasie mamy okazję zapoznać się z
najpiękniejszymi obiektami turystycznymi w Veisiejai: parkiem rzeźb „Vaikystės
sodas“ (Park Dzieciństwa), centrum historycznym osady Veisiejai, zachowanym
budynkiem dworskim, przepiękną aleją lipową, pomnikiem twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa, grającą fontanną
świetlną, już dawno bawiącą zarówno małych, jak i dorosłych, muzeum regionalnym
Veisiejai, mogiłą i pomnikiem jednego z
pierwszych muzyków Litwy dyrygenta Juoza Neimonta, kościołem Św. Jerzego oraz
z utworzonym w r. 2001 parkiem rzeźb w
drzewie.

Nabrzeże jeziora Ilgis
Nabrzeże jeziora Ilgis, Piwoszuny
(Pivašiūnai), rejon olicki

Dworzec autobusowy w Olicie
ul. Naujoji 17L, Olita
 ~ 28 km

0 km

Centrum Informacji Turystycznej
w Olicie
pl. Rotušės 14A , Olita
Tel. +370 315 52010
E-mail info@alytus-tourism.lt
www.alytus-tourism.lt
 ~25 km

2

Na zdjęciu u góry – taras widokowy daje możliwość podziwiania panoramy jeziora Ilgis

240

DZUKIA I SUWALSZCZYZNA

Nabrzeże jeziora Ilgis w Piwoszunach (Pivašiūnai)
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Projekt
Urządzenie strefy rekreacyjnej w Piwoszunach
Udzielone finansowanie
0,17 mln €

Jezioro Ilgis – ozdoba Piwoszun

P

ołożone przy lesie PivašiūnaiGineitiškės, między wzgórzami, malownicze jezioro Ilgis jest ozdobą miasteczka Piwoszuny. Jest to jedna z najczęściej
odwiedzanych miejscowości w rejonie olickim, szczególnie słynąca z odbywających
się co roku uroczystości odpustowych w
Święto Matki Boskiej Zielnej.
Według legendy, niegdyś na równinie,
w miejscu obecnego jeziora, rozciągały się
łąki, wokół rosły potężne dąbrowy, zaś na
ołtarzu ofiarnym na wzgórzu palił się święty
ogień. Pokój i harmonia panowały do chwili
wybudowania przez zakonników na jednym
ze wzgórz kościoła. Gdy zakonnicy zaczęli wyrażać pogardę wobec pogan, kapłani
przeklęli ich wraz z kościołem tymi słowy:
„Niech powstanie tu jezioro, tak długie,
jak porosła łąkami równina.“ Po słowach
kapłanów nagle ziemia zadrżała, zadzwonił dzwon kościelny i wszystko zaczęło zapadać się pod ziemię. Po zapadnięciu się

zakonników i kościoła, równinę zalała woda.
W taki sposób powstało jezioro Ilgis.
W źródłach pisanych wzmianki o Piwoszunach pojawiają się w XVII w., jednak
kurhany w pobliżu miejscowości świadczą o
tym, że w tym miejscu ludzie żyli znacznie
wcześniej.
Drewniany kościół obok osady wzniesiono w 1630 r. Jego fundator Jan Kłocki –
stolnik kowieński, poseł na Sejm, starosta
Medzioł – przed śmiercią okoliczne ziemie
i kościół w testamencie zapisał klasztorowi
benedyktynów w Trokach. Zakonnicy gospodarowali tu przez prawie dwa stulecia:
rozszerzali miasteczko, założyli trzy kuźnie,
wytwórnię cegieł i kilka karczm.
Najciekawszym zabytkiem o dużej wartości artystycznej i kulturowej w Piwoszunach jest przywieziony przez J. Kłockiego z
zagranicy obraz Najświętszej Maryi Panny.
Po tym, gdy ucierpiał w wyniku wojen i
pożarów, zaczął słynąć jako cudowny. W

Latem plaża nad jeziorem Ilgis zachęca wczasowiczów i miłośników rozrywki wodnej

XVII w. został uznany za cudowny przez
zwierzchnictwo kościelne. Powiada się, że
cudowną mocą i wiekiem dorównuje obrazowi Madonny w Ostrej Bramie.
Kardynał Vincentas Sladkevičius w 1988
r. koronował Madonnę z Dzieciątkiem z Piwoszun koronami, przesłanymi przez papieża Jana Pawła II, nadał jej też tytuł Pocieszycielki Strapionych.
Wzniesiony w 1825 r. obecny drewniany
kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny jest najsłynniejszy w rejonie olickim.
Ta świątynia w stylu klasycystycznym została włączona do Szlaku Pielgrzymkowego
Jana Pawła II na Litwie.
Piwoszuny – Szydłowo (Šiluva) Dzukii –
od dawna słyną z trwających w sierpniu
przez cały tydzień uroczystości odpustowych Matki Boskiej Zielnej. Co roku przybywają na nie tysiące pielgrzymów z Litwy
i zagranicy.
Plaża nad jeziorem Ilgis w Piwoszunach
została uporządkowana za środki unijne
celem dostosowania obiektów dziedzictwa sakralnego i kulturowego do potrzeb

turystyki pielgrzymkowej i religijnej. Obecnie przybywający pielgrzymi i turyści mogą
zwiedzać obiekty oraz korzystać z usług turystycznych.
Osoby odwiedzające Piwoszuny mają
możliwość podziwiania wspaniałego krajobrazu nabrzeża jeziora Ilgis z tarasu widokowego na wzgórzu Skrynia, jak też
wypoczynku w altankach. Dla miłośników
aktywnego spędzania czasu urządzono boisko sportowe z koszami z regulowaną wysokością. Teren w nocy jest oświetlony.
Miłośników turystyki wodnej cieszy
zjeżdżalnia wodna oraz pomost. W strefie
wypoczynkowej pojawiły się fontanny z
wodą pitną, wytyczono ścieżki spacerowe.
Dla osób z zaburzeniami aparatu ruchowo-oporowego wybudowano specjalną drewnianą ścieżkę, prowadzącą do jeziora. Można tu nie tylko wypocząć, ale też doskonale
spędzić czas.
Grupy turystów lub osoby podróżujące własnymi samochodami bezpiecznie
mogą zostawić swoje pojazdy na nowych
parkingach.

Inne obiekty warte zwiedzenia w Piwoszunach:
•
•
•
•
•
Ścieżkami wytyczonymi wzdłuż nabrzeża miło jest spacerować lub jeździć rowerem

Grodzisko w Piwoszunach
Kaplica-Mauzoleum rodziny Odyńców
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Rezerwat geomorfologiczny
Rzeźba Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem obok dzwonnicy kościoła
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Główny park miejski w
Birsztanach (Birštonas)
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Projekt
Uporządkowanie i przystosowanie do aktywnego wypoczynku i turystyki głównego parku miejskiego w Birsztanach
Udzielone finansowanie
1,58 mln €

Główny park miejski w Birsztanach – to las w mieście, w
którym w sposób naturalny ukształtowała się sieć ścieżek

B

Główny park miejski w Birsztanach
(Birštonas)
ul. Kęstučio / ul. Algirdo, Birsztany
Dworzec autobusowy w Birsztanach
ul. Vaižganto 2, Birsztany
 ~300 m

0m

Centrum Informacji Turystycznej w
Birsztanach
ul. B. Sruogos 4, Birsztany
Tel. +370 319 65 740
E-mail info@visitbirstonas.lt
www.visitbirstonas.lt
 ~1,5 km

120

Na zdjęciu u góry – przywiezione z pól głazy odtwarzają zakola Niemna

irsztany, położone na terenie niepowtarzalnie pięknego Parku Regionalnego Zakoli Niemna, od dawna są miejscem
wypoczynku i rozrywki. W okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego (XIII–XVIII w.)
znajdował się tu dwór myśliwski wielkich
książąt. W okolicach Birsztan lubili polować
i wypoczywać ze swoją świtą wielki książę
litewski Witold (~1350–1430), wielki książę
litewski i król Polski Kazimierz Jagiellończyk
(1427–1492) z rodziną.
W źródłach pisanych – kronikach krzyżackich – wzmianki o Birsztanach pojawiły
się w XIV w. Kronikarz pruski Wigand z Marburga (~1365–1409) w „Nowej kronice pruskiej“ napisał, że marszałek Kuno von Hattenstein podczas wyprawy na Litwę w 1382
r. podzielił wojsko na trzy części – do ataku
na Punię, Olitę i Birsztany. Na początku XIX

Dla osób poszukujących spokoju powstała „Ścieżka z
rzeźbami“, którą zdobi osiem rzeźb znanych litewskich
artystów („Dziewczynka“, rzeźbiarz Romualdas Kvintas)

w. historyk Teodor Narbutt (1784–1864) w
archiwum w Królewcu odkrył około dwudziestu raportów zwiadowców krzyżackich
z l. 1384–1402 dotyczących Litwy, w których została wymieniona „osada nad słoną
wodą“ Birsten, Birstan oraz wznoszący się
na stromym zboczu Niemna dobrze umocniony zamek.
Uzdrowisko balneologiczne, w którym
leczy się wodą, słońcem i powietrzem, w
Birsztanach zaczęto tworzyć w połowie
XIX w. W 1846 r. lekarz z uzdrowiska Stokliszki (Stakliškės) Benedykt Byliński wysłał
na leczenie do Birsztan chorą, której nie
pomogły źródła lecznicze w Stokliszkach.
W Birsztanach kobieta wyzdrowiała. Wtedy to rozpoczęto badania wody ze źródeł
w Birsztanach. W 1854 r. minister spraw
wewnętrznych Rosji carskiej, pod zaborem
której była wówczas Litwa, podpisał zezwolenie na założenie w Birsztanach uzdrowiska i już w następnym roku pojawił się
tu pierwszy ośrodek zdrowia. Uzdrowisko
bardzo szybko zdobyło popularność w całej Rosji: na leczenie przybywali tu chorzy z
najdalszych jej zakątków.
W latach I wojny światowej Birsztany
znacznie ucierpiały. Do odrodzenia miasteczka przyczynił się Litewski Czerwony
Krzyż. Międzywojnie było dla Birsztan,
jedynego wówczas na Litwie uzdrowiska
leczniczego, okresem rozkwitu: pojawiły się
ośrodki oferujące zabiegi borowinowe, budowano sanatoria, wille, uporządkowano
park, na Górze Witolda urządzono zbiorniki
z wodą słodką i mineralną. Miasteczko rosło, piękniało, latem przyjeżdżała tu inteligencja, wrzało życie kulturalne.
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Ścieżka rowerowa w
Birsztanach
W parku powstały strefy aktywnego wypoczynku: ścieżki rowerowe i piesze, place zabaw dla dzieci, boiska do gry w
koszykówkę, jazdy na deskorolce, ścieżki do mini golfa, przyrządy do ćwiczeń

Birsztany do dziś są popularnym uzdrowiskiem. Przybywają tu ludzie w poszukiwaniu leczniczych właściwości natury, czystego powietrza i spokojnego wypoczynku
na łonie przyrody. Czego jak czego, a przyrody w Birsztanach nie brakuje – 82 proc.
terytorium rejonu birsztańskiego zajmuje
jeden z największych i najpiękniejszych parków – Park Regionalny Zakoli Niemna. W
poszukiwaniu natury nie trzeba wyjeżdżać
za miasto – w centrum mieści się główny
park miejski o powierzchni 25 ha.
Przez długi czas był to raczej naturalny
las, nie zaś park, ulubione miejsce spacerów
mieszkańców miasta oraz wczasowiczów.
W celu zwiększenia atrakcyjności parku,
urozmaicenia wypoczynku, został zrealizowany projekt sfinansowany ze środków
unijnych, w wyniku czego las stał się parkiem sportu, rekreacji i kultury, zachował
jednocześnie pierwotną naturalność i dalej
sprawia wrażenie dzikiego lasu.
Część parku została dostosowana do aktywnego wypoczynku i turystyki. Wytyczono tu ścieżki rowerowe, jest boisko do gry
w koszykówkę, jazdy na deskorolce, ścieżki

do mini golfa, stoły do gry w ping ponga,
nowoczesne przyrządy do ćwiczeń – dla
każdego według zainteresowań.
Pozostała część parku jest przeznaczona do spokojnego wypoczynku. Podczas
spaceru ustronnymi, romantycznie nastrajającymi ścieżkami parkowymi ludzie
odczuwają harmonię między przyrodą i
sztuką – wzdłuż ścieżek ustawiono rzeźby autorstwa litewskich artystów. Warto
usiąść na ławce i cieszyć się szumem drzew,
poczytać książkę czy też muzykować w specjalnie dostosowanych do tego miejscach.
Park zdobią również pomysłowo wykorzystane głazy przywiezione z pól: wyłożono nimi ścieżkę poznawczą „Zakoli
Niemna“, która odtwarza zakola rzeki, otaczającej rejon birsztański.

Ścieżka rowerowa w Birsztanach
(Birštonas)
Od wjazdu do miasta, przez centrum,
wokół lasu Žvėrinčiaus

Centrum Informacji turystycznej w
Birsztonie
Ul. B. Sruogos 4, Birštonas
Tel. +370 319 65 740
E-mail: info@visitbirstonas.lt

Centralny park miasta Birsztany
www.visitbirstonas.lt
Ul. Kęstučio / Ul. Algirdo, Birštonas

Inne obiekty warte zwiedzenia w Birsztanach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Górska trasa narciarska, ul. N. Silvanavičiaus 4, Birsztany
Grodzisko Paverkniai, wieś Paverkniai
Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, Niemajuny
Muzeum Sakralne, ul. Birutės 10, Birsztany
Nabrzeże Niemna (2 km)
Odkrywka Siponys, wieś Siponys
Odkrywka Škėvonys, zbocze Niemna
Park Regionalny Zakoli Niemna
Ścieżka pamięci w lesie Alksniakiemis

„In Jazz“ (rzeźbiarz
Kunotas Vildžiūnas)

0 km

1

Na zdjęciu u góry – taras wypoczynkowy przy centralnym parku w Birsztonie
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Kurhaus w Birsztanach
(Birštonas)

Projekty
Urządzenie odcinka ścieżki rowerowej we
wsi Škėvonių samorządu Birsztańskiego
Rozwój tras rowerowych w uzdrowisku
Birštsztany
Przyznane fundusze
0,98 mln. €
Dróżki oświetlone nowoczesnymi świetlówkami

C

hoć przepiękne miasto Birsztany gościom w pierwszej kolejności kojarzy się
jako miejsce uzdrowiskowe z lecznictwem
rehabilitacyjnym, sanatoriami i usługami
SPA oraz źródłami wód mineralnych, czas
wolny pożytecznie spędzają tu również miłośnicy wypoczynku aktywnego. Przez miasto przechodzi droga ścieżek rowerowych
Czterech Stolic, pierścień regionalny Parku
Dzukiskiego o charakterze naturalnym i kulturalnym i Rowerowa Trasa Narodowa.
Od 2014 r. w Birsztanach na turystów
czekają za środki UE wydłużone trasy pieszo
rowerowe, które łączą podstawowe strefy
aktywnego wypoczynku w jedną całość:
stadion, strefę wypoczynku przy stawach
miasta, wybrzeże Niemna, park centralny miasta i stare trasy rowerowe w lesie
Žvėrinčius, które dochodzą do samej granicy miasta.
Jedna nowa trasa rowerowa rozpoczyna się przy wjeździe do miasta i prowadzi
do centrum sanatoryjnego, druga biegnie
od wybrzeża Niemna przez las Žvėrinčius,
skąd roztacza się widok na pełne spokoju
miejskie stawy. Trzecia trasa prowadzi obok
wspomnianego wjazdu, centrum handlowego i stadionu miejskiego, zaś czwarta
łączy nowo budowaną dzielnicę mieszkaniową we wsi Škėvoniai z dzielnicą sanatoryjną oraz dawnymi trasami lasu Žvėrinčius.
Tu tworzy się rondo tras rowerowych o
długości 10 km. Najtrudniejsza trasa piąta
wznosi się po zboczu i łączy miasto z drugą
osadą – wsią Vienkiemis. Tu można zwiedzić godne uwagi obiekty znajdujące się w
podmiejskich wsiach: drewniany kościół w
Nemajūnai, kaplicę Moravskio, wieś etnograficzną Siponiai i skarpę Siponiai.

Obok stadionu otwarty wielofunkcyjny
plac sportowy zaprasza do wypoczynku
bardziej aktywnych turystów, stoją tu ławeczki, altanki dla schronienia się od słońca
czy deszczu, miejsce dla rowerów. Oprócz
tego w malowniczym uzdrowisku są jeszcze
dwa miejsca do pozostawienia rowerów:
przy stawach miejskich i na brzegu Niemna
w pobliżu estrady letniej, stąd można popatrzeć na przepływające statki czy łódki
rybackie.
Większą część tras oświetlają nowoczesne energooszczędne świetlówki, by rowerzyści i piesi czuli się bezpieczniej o ciemnej
porze dnia. Dla sportowców i miłośników
aktywnego wypoczynku stworzone są warunki do sportowego marszu, biegania, chodzenia z podpórkami, jazdy na rowerze lub
na rolkach, zaś zimą – jazdąy na nartach po
nowych trasach. Jest wiele możliwości do
organizowania różnych zawodów sportowych.

Kurhaus w Birsztanach (Birštonas)
ul. B. Sruogos 2, Birsztany
Tel. +370 319 65 740
E-mail info@visitbirstonas.lt
www.visitbirstonas.lt
Dworzec autobusowy w Birsztanach
ul. Vaižganto 2, Birsztany
 ~700 m

0m

Dróżki w Birštanach pozwalają uciec od miejskiego
zgiełku

Centrum Informacji Turystycznej w
Birsztanach
ul. B. Sruogos 4, Birsztany
Tel. +370 319 65 740
E-mail info@visitbirstonas.lt
www.visitbirstonas.lt
 ~50 m

80

Na zdjęciu u góry – kurhaus w Birsztanach – jeden z nielicznych zachowanych na Litwie tego typu budynków
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Wody mineralne w
Birsztanach

Projekt
Kompleksowe dostosowanie obiektów
dziedzictwa kulturowego w uzdrowisku
Birsztany do rozwoju usług turystycznych
Udzielone finansowanie
1,36 mln €
Mieści się tu Centrum Informacji Turystycznej w Birsztanach

B

irsztany – to cieszące się popularnością litewskie uzdrowisko, przyciągające
wczasowiczów piękną przyrodą, rozwiniętą
infrastrukturą turystyczną, usługami w zakresie wspierania zdrowia oraz imprezami
kulturalnymi.
Podczas spaceru po romantycznym centrum miasta zwraca uwagę zielony drewniany dom o ciekawych formach. Jest to
kurhaus (dom uzdrowiskowy) – jeden z nielicznych zachowanych na Litwie tego typu
budynków, obiekt dziedzictwa architektonicznego.
Wzniesiona w 1885 r. w Birsztanach
drewniana restauracja w okresie międzywojennym została poddana całkowitej renowacji i przekształcona w kurhaus – salę

Kurhaus ponownie stanie się ważnym centrum kultury

koncertową i taneczną z bufetem w domu
wypoczynkowym, ulokowała się w nim jedna z pierwszych na Litwie placówek żywienia dietetycznego.
Skromny wystrój wnętrza kurhausu
ozdobiło panneau Kazysa Šimonisa, przedstawiające okolice miasteczka, urządzono
podest dla muzyków oraz taras.
W okresie międzywojennym Birsztany
przeżywały złoty wiek, kurhaus w tym czasie stanowił popularne centrum życia kulturalnego uzdrowiska. Mieszkańcy i goście
miasta przychodzili tu na koncerty jazzowe,
w celu spożycia smacznego posiłku lub po
prostu na spotkania.
W latach II wojny światowej drewniany
kurhaus ucierpiał w wyniku pożaru, w okresie sowieckim został odbudowany, wtedy
nadano mu bardziej nowoczesny wygląd.
Na potrzeby turystyczne i kulturalne za
środki unijne urządzono w kurhausie sale
wielofunkcyjne i wystawiennicze, w byłym
budynku archiwum – sale wystawiennicze i
plenerowe. W budynku administracji mieści
się obecnie centrum informacji turystycznej.
Po przebudowie kurhaus ponownie stał
się ważnym obiektem kultury. Odbywają
się tu imprezy kulturalne i reprezentujące
Birsztany, czynna jest galeria sztuki.

Park centralny miasta Birsztany
Ul. Kęstučio / Algirdo, Birštonas

Inne obiekty warte zwiedzenia w Birsztanach:
• Górskie trasy narciarskie, ul. N. Silvanavičiaus 4
• Grodzisko w Birsztanach (Góra Witolda), południowo-wschodnia część
Parku Witolda
• Muzeum w Birsztanach, ul. Vytauto 9
• Pijalnia wód, ul. B. Sruogos 3
• Rzeźba wielkiego księcia litewskiego Witolda (około 1350–1430), Park Witolda

0 km

1

Na zdjęciu u góry – Wieża odparowywania wody mineralnej

Centrum informacji Turystycznej w
Birsztanach
Ul. B. Sruogos 4, Birštonas
Tel. +370 319 65 740
E-mail. info@visitbirstonas.lt
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Bazylika Św. Archanioła
Mikołaja oraz Zakon
Marianów

Projekt
Zastosowanie wody mineralnej z Birsztanów. Dla wypoczynku i turystyki (etapy
I ir II)
Przyznane fundusze
1,8 mln. €

W centralnym parku w Birsztanach wybudowana wieża
odparowująca i nasycająca powietrze minerałami, która spacerowiczom po parku pozwoli poczuć atmosferę nadmorską

B

irsztany są jednym ze słynniejszych
uzdrowisk balneologicznych na Litwie,
od dawien dawna znany nie tylko z przepięknego krajobrazu, który otwierają zakola
Niemna, lecz i z uzdrowiskowych źródeł.
Prawa uzdrowiska balneoterapeutycznego
miasto otrzymało w 1860 r.
Jednak kraina szczególnie obfitująca w
wodę leczniczą przyciągała tu ludzi o wiele
wcześniej, niż powstało uzdrowisko Birsztany. Już w 1382 r. jest wzmianka w źródłach
historycznych, gdzie Krzyżacy poinformowali swego mistrza o tym, że nieopodal
Niemna natknęli się na zagrodę nad słoną
wodą.
Liczne źródła wody mineralnej, jakimi
może poszczycić się jedno z najbardziej
uczęszczanych uzdrowisk litewskich, stały
się najważniejszym bogactwem przyrody,
pozwalającym miastu żyć i rozwijać się.
W 1924 r. swoją działalność rozpoczął i do
dnia dzisiejszego jest czynny najstarszy zakład – rozlewania wody.
Jednak Birsztany są znane nie tylko z
wartościowej wody pitnej. W dniu dzisiejszym działają tu przez ludzi lubiane trzy
sanatoria: „Eglė“, „Tulpė“ i „Versmė“. Te
uzdrowiska, w których rokrocznie leczą się
kuracjusze z całej Litwy i zagranicy, zaopatrywane są w wodę mineralną, odznaczającą się szczególnymi właściwościami leczniczymi. Wykorzystywana jest do zabiegów
leczniczych, odprężających organizm i
usuwających zmęczenie i napięcie fizyczne,
przywracających stan zdrowotny organizmowi: polepszających krwiobieg, krążenie
oraz przyswajanie tlenu.

Sanatoria i uzdrowiska w Birsztanach
proponują bardzo różnorodne zabiegi, podczas których wykorzystywana jest woda
mineralna: to baseny, prysznice lecznicze,
wanny, masaże podwodne, inhalacje, z Niemiec sprowadzona terapia Kneip. Jednym z
podstawowych celów powyższej terapii
jest przywrócenie fizycznej i psychicznej
równowagi ciała. Ten szczególnie efektywny zapobiegawczy chorobom środek stara
się aktywniwe stosować również w Litwie.
Pozytywny wpływ na zdrowie mające wody stały się symbolem i obiektem
przyciągania turystów. Za fundusze unijne
przyznane na cele turystyczne i kulturalne zostały wybudowane obiekty wykorzystania wód mineralnych, sprzyjających
wypoczynkowi i turystyce. Z odwiertu samociekowego „Versmė“ woda mineralna
wykorzystywana jest do zabiegów wspomnianej terapii Kneip. W zielonej części
Birsztona na przedpolach parku Vytautasa
urządzone są elementy potrzebne do tej
terapii. Unijne wsparcie stworzyło również
możliwość w centralnym parku Birsztan
wykorzystać odwiert „Rūta“. Stąd woda
mineralna podawana jest do specjalnej
wieży odparowującej, gdzie samoczynnie
po ścianach spływającą wodę odparowuje
słońce i wiatr. Powietrze nasycone kroplami
wody mineralnej sprawia wrażenie podobne, jak nad morzem, i wydaje się, że wdychamy powietrze morskie. Wody mineralne
Birštona w zupełności zasłużyły na miano
wizytówki miasta. To one przyczyniły się,
że miasto stało się najbardziej popularnym
miastem uzdrowiskowym Litwy.

Bazylika Św. Michała Archanioła I
klasztor marianów w Mariampolu
(Marijampolė)
ul. J. Bendoriaus 1, Mariampol
Tel. +370 343 50 275
E-mail info@marijampolesbazilika.lt
www.marijampolesbazilika.lt
Październik–kwiecień
godz. 7.00–19.00
Maj–wrzesień godz. 7.00–20.00

0m

Dworzec autobusowy w Mariampolu
ul. Stoties 2B, Mariampol
 ~1 km
Centrum Turystyczne Kultury
i Dziedzictwa Historycznego w
Mariampolu
ul. J. Bendoriaus 3, Mariampol
Tel. +370 343 50 938
 ~70 m

80

Na zdjęciu u góry – Wieże bazyliki Św. Archanioła Michała stały się wyraźnym akcentem krajobrazu nie tylko miasta,
lecz i okolic
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Projekty
Przystosowanie Bazyliki Św. Archanioła
Mikołaja i Zakonu Marianów w Mariampolu do potrzeb turystycznych (etap I, II)
Przyznane fundusze
2,40 mln. €

W budynku zakonu Marianów urządzono Muzeum Jurgisa Matulaitisa

Z

akon Marianów i kościół Św. Archanioła w Mariampolu – świadkowie
przemiennej historii zakonników Marianów, ważne centrum pielgrzymstwa, część
drogi pielgrzymstwa papieża Jana Pawła
II po Litwie, miejsce wiecznego spoczynku błogosławionego Jurgisa Matulaitisa
(1874–1927). I zarazem to skarby architektoniczne, mieszczące wiele wartościowych
eksponatów sztuki: portrety z XVIII w., kilka
artystycznie wykonanych ornat – wierzchne
stroje księdza, używane podczas odprawiania Mszy Świętej, obrazy Św. Antoniego i
Nśw. Marii Panny z srebrnymi okuciami, kolekcja świętych obrazów z XIX i XX w.
Historia zakonu Marianów w Mariampolu
rozpoczyna się od. 1750 r., gdy na zaproszenie hrabiny Franciszki Ščiukaitė-Butlerienė

(1693–1769) do nowo powstającego miasteczka Starapolė przybył pierwszy zakonnik
marianin z Czech Albert Wojciech Strach.
W krótkim czasie zakon Marianów umocnił
się, zakonnicy aktywnie uczestniczyli w życiu miejscowej społeczności, zajmowali się
wolontariatem, otworzyli szkołę. Ich znaczenie tak wzrosło, iż nawet miastu nadano
imię Mariampol (Marijampolė).
Na początku hrabina marianom pobudowała zakon drewniany i kościół. W 1791
r. wzniesiono teraźniejszy budynek murowany, zaś po spaleniu się drewnianego
kościołw 1824 r. powstał nowy murowany,
przeznaczony opiekunowi Marianów archaniołowi Michałowi. Mariampol stał się
centrum tego zakonu w Litwie. W XIX w.
zakon zaczął zanikać. Szczególnie trudnym

W budynku zakonu Marianów zorganizowano dwie
wystawy: w galerii łączącej zakon z cmentarzem – „Biali
Marianie”, w mansardzie zakonu – „Błogosławiony arcybiskup Jurgis Matulaitis”

Wystawa „Błogosławiony arcybiskup Jurgis Matulaitis”
przedstawia aktywną działalność Jurgisa Matulaitisa,
złożony życiorys i głębokie życie duchowe

Ekspozycja dokumentów autentycznych oraz przedmiotów błogosławionego Jurgisa Matulaiatisa

okresem były lata powstania listopadowego i powstania styczniowego: dużą część
zakonników zesłano na Syberię, część wyemigrowała. Po powstaniu styczniowym
zakon Marianów, odmiennie, niż inne zakony, nie został zamknięty, jednak jego prawa i działalność znacznie ograniczono. Tu
przenieśli się nie tylko zakonnicy z innych
rozwiązanych zakonów, lecz i ulokowano
psychicznie chorych oraz przestępców. W
1904 r. zakon został ostatecznie zlikwidowany, zaś w 1911 r. zmarł w Marijampol
ostatni zakonnik tego zakonu.
Na Litwie zakon marianów ostatecznie
nie zanikł tylko dzięki wysiłkom księdza
zakonnika marianina rodem z Mariampolu
arcybiskupa Jurgisa Matulaitisa. Za granicą
skrycie odnowił działalność marianów, i w
r. 1917 marianie powrócili do Mariampolu.
W latach międzywojennych zakon rozkwitł
i stał się najaktywniejszym i największym
centrum marianów: tu zorganizowali klasyczne Gimnazjum Marianów, kilka szkół
zawodowych, drukarnię.
W kaplicy Nśw. Serca Jezusowego w
przygotowanym sarkofagu w r. 1934 pochowano z krypty katedry kowieńskiej
przewiezione prochy arcybiskupa Jurgisa

Matulaitisa. Teraz ta kaplica nazywana jest
jego imieniem. Gdy w r. 1987 J. Matulaitis
został ogłoszony błogosławionym, kościół
niniejszy nabrał szczególnego znaczenia i
stał się centrum pielgrzymstwa. W r. 1992
kościołowi nadano tytuł małej bazyliki.
W 1948 r. sowieci zakonników wypędzili
z zakonu skonfiskowali mienie. Przez kilka
dziesięcioleci w pomieszczeniach zakonu
działały urzędy oświatowe. W 1991 r. marianom zostały zwrócone budynki zakonu,
byłej drukarni i gimnazjum.W chwili obecnej w jednej części zakonu żyje około 10 zakonników, w drugiej ulokował się centrum
pastoracji diecezji Viłkomierza. Dążąc do
uczczenia pamięci J. Matulaitisa i rozwijania turystyki pielgrzymstwa w Mariampolu,
za fundusze strukturalne UE w kompleksie
zakonu i bazyliki ulokowano centrum informacji pielgrzymstwa i muzeum J. Matulaitisa.
Ekspozycja „Baltieji marijonai” („Biali
marianie“) zapoznaje odwiedzających z początkami miasta Mariampol i historią zakonu Marianów. Tu wystawione są autentyczne dokumenty, wytwory sztuki, przedmioty
kościelne, ofiarowane zakonowi przez fundatorkę hrabinę F. Ščiukaitė-Butlerienė.
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Ekspozycja „Biali marianie“ zapoznaje z historią Mariampola i klasztoru marianów

Niedawno powstały dom gościnny im. błogosławionego Jurgisa Matulaitisa „Domus Beati“

Inna ekspozycja przeznaczona jest błogosławionemu Jurgisowi Matulaitisowi.
Odzwierciedla aktywną działalność księdza,
biskupa, arcybiskupa, profesora, zakonnika,
działacza społecznego, dyplomaty, jego
złożony życiorys i głębokie życie duchowe.
Jednym z najciekawszych eksponatów muzeum jest maska J. Matulaitisa – prawdziwe
odbicie jego twarzy. Tu możemy zarazem
zobaczyć wiele przedmiotów, należących
do błogosławionego, związanych z nim dokumentów i fotografii. W muzeum skupiono niemało unikalnego materiału dźwiękowego oraz wizualnego.
Ekspozycja „Baltieji marijonai” („Biali
marianie“), zapoznaje z początkami miasta
Mariampolu i historią zakonu marianów

50 gości. Wędrownikom urządzono pokoje dwuosobowe, trzyosobowe i czteroosobowe, są warunki do przenocowania z
rodziną, zatroszczono się o potrzeby osób
niepełnosprawnych. Goście nieodpłatnie
mogą korzystać z internetu, proponowane
są programy edukacyjne, stworzono możliwości zamówienia wyżywienia jak i samodzielnego przyrządzenia – znajduje się tu
kuchnia i jadalnia.
W Centrum Pielgrzymstwa istnieje sala
konferencyjna z urządzeniami potrzebnymi
do prowadzenia rekolekcji, konferencji, seminariów, z projektorem cyfrowym, urządzeniem nagłaśniającym, oświetleniem itp.
Jednorazowo sala może pomieścić około 70
słuchaczy.

Czytelnia biblioteki Centrum Pielgrzymstwa

Za fundusze UE została zrekonstruowana
była drukarnia zakonu, w której kiedyś drukowano wydawnictwa periodyczne i książki,
w niej ulokowane Centrum Pielgrzymstwa
błogosławionego Jurgisa Matulaitisa. W
centrum czynna jest biblioteka, zaś wydruki rzadkich dokumentów, między którymi
znajdują się rękopisy Jonasa Totoraitisa,
mogą studiować nie tylko zakon odwiedzający pielgrzymi, lecz i mieszkańcy miasta
oraz wszyscy zainteresowani.
Pielgrzymującym drogą Papieża Jana
Pawła II i innym poszukującym spokojnego noclegu proponuje się zatrzymać w
zorganizowanym domu gościnnym błogosławionego Jurgisa Matulaitisa „Domus
Beati”, jednorazowo mogącym przyjąć do
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Obok domu gościnnego – wspaniały Park
Poezji. Kręte ścieżki, fontanny wodne, tuż
obok płynąca Szeszupa to najwspanialsze
miejsce na spokojne spacery. Dzieci znajdą
tu place zabaw, zaś dla aktywnych dorosłych urządzenia do ćwiczeń sportowych.

Autentyczny sufit w piwnicy gmachu domu gościnnego

Na gości czeka w domu gościnnym „Domus Beati“ przytulne wnętrze i wygodny wypoczynek
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Projekty
Odnowienie pałacu w Pojeziorach i jego
dostosowanie do potrzeb turystyki kulturowej (I, II etap)
Rekonstrukcja lodowni dworskiej (magazynu) w Pojeziorach w rejonie wyłkowyskim oraz jej dostosowanie do potrzeb
turystycznych
Udzielone finansowanie
3,21 mln €
W pałacu dworskim w pokojach dzieci i gospodarzy
ułożono wyjątkowy parkiet tarczowy

P
Dwór w Pojeziorach (Paežeriai)
Wieś Pojeziory, rejon wyłkowyski
Tel. +370 34 246 375
E-mail administracija@paezeriai.info
www.paezeriai.info
I–V godz. 8.00–17.00

0 km

Dworzec autobusowy w
Wyłkowyszkach
ul. Vytauto 103, Wyłkowyszki
 ~5 km
Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Wyłkowyszkach
pl. J. Basanavičiaus 7, Wyłkowyszki
Tel. +370 342 20 525
E-mail info@vilkaviskisinfo.lt
www.vilkaviskisinfo.lt
 ~5 km

rzyroda, która obdarowała Suwalszczyznę żyzną glebą i szerokimi rzekami, jeziora oddała piaszczystej Auksztocie. Mimo
to kilka można napotkać również tutaj.
Jednym z największych są Pojeziory (Paežeriai). Nad jezioro warto udać się nie tylko
ze względu na błękit wody, ale też w celu
obejrzenia wspaniałego klasycystycznego
pałacu – dzieła słynnego architekta Marcina
Knackfusa (1742–1821).
W XV w. nieprzeniknione lasy okolic
Pojezior były własnością marszałka nadwornego litewskiego, księcia Michała
Glińskiego (1460–1534). W XVI–XVII w. zaczęto budować drogi – przecięły one również nieprzeniknione dotąd lasy. Skorzystał
z tego nowy osiedleniec Valaitis – niedaleko
ważnego traktu na Kibarty (Kybartai), prowadzącego przez ogromne jezioro, wyciął
las i tam zamieszkał. Legenda głosi, że zasadzony z okazji założenia dworu dąb rośnie
w parku do dziś.

2

Na zdjęciu u góry – potężna fasada główna pałacu w Pojeziorach od strony południowej

W odnowionej lodowni dworskiej są organizowane wystawy i prowadzone zajęcia edukacyjne

Od połowy XVIII w. Pojeziory należały
do bogatych ziemian, właścicieli Czerwonego Dworu, Zabiełłów. U schyłku wieku
dwór był w posiadaniu generała lejtnanta
Wielkiego Księstwa Litewskiego Szymona
Zabiełły (1750–1816), który dał schronienie architektowi Uniwersytetu Wileńskiego
Marcinowi Knackfusowi, ukrywającemu się
po klęsce powstania kościuszkowskiego,
skierowanego przeciwko władzy carskiej,
w którym brał udział. Tragedia osobista M.
Knackfusa wyszła na korzyść właścicielom
dworu w Pojeziorach – architekt zaprojektował tu nowy pałac, którego budowę rozpoczęto w 1795 r.
Piętrowy pałac o długości 32,5 m i szerokości 16,5 m wzniesiono w ciągu pięciu lat.
M. Knackfus postanowił udekorować pokoje stiukami gipsowymi, otwory okienne
i drzwiowe – drewnianymi obramowaniami. Sala balowa w kształcie rotundy miała
sklepienie kopułowe, ściany ozdobiono postaciami tancerek oraz wspaniałymi ornamentami roślinnymi, urządzono też szeroki
balkon dla orkiestry.
Sz. Zabiełło nie zdążył jednak zrealizować
wszystkich pomysłów architekta – po jego
śmierci posiadłość Pojeziory przeszła w ręce
ziemian Gawrońskich. To oni wykończyli
wnętrze.
W 1922 r. w oficynie dworskiej z inicjatywy nauczyciela Juliusa Greimasa (1882–
1942), późniejszego wybitnego semiotyka,
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We dworze w Pojeziorach stale organizowane są różne święta i imprezy

badacza mitologii i eseisty, została założona szkoła początkowa.
Pod koniec lat trzydziestych XX w. majątek nabył sygnatariusz Aktu Niepodległości
Litwy z 16 lutego, bankowiec Jonas Vailokaitis (1889–1944). Wyburzył część zdobiących pałac pieców kaflowych i założył
centralne ogrzewanie, zmienił też wystrój
wnętrza. Nie zdążył jednak zamieszkać w
pałacu – po okupowaniu w 1940 r. Litwy
przez Związek Radziecki, bankowiec był
zmuszony wyemigrować na Zachód.
W latach II wojny światowej swoją prywatną rezydencję urządził we dworze generał, główny komisarz Rzeszy na Litwie
Teodor Adrian von Renteln (1897–1946),
zajmujący się kolonizacją i germanizacją

kraju, wywózkami mieszkańców na roboty
przymusowe do Niemiec oraz ich mordowaniem. Na jego rozkaz pałac wyremontowali mistrzowie holenderscy. W okresie,
gdy wojsko niemieckie przegrywało bitwę
za bitwą i traciło okupowane tereny, Renteln musiał uciekać z Litwy. Przed wyjazdem zdążył ograbić dwór. W jeszcze
większym stopniu posiadłość ucierpiała w
okresie powojennym: zniszczono parkiet i
stiuki w pałacu, park zaniedbano.
Od 2004 r. w pałacu w Pojeziorach czynne jest Centrum Kultury Suwalszczyzny
(Suduwy) Rejonu Wyłkowyskiego.
W ostatnich latach zespół dworski był porządkowany za środki unijne. Przede wszystkim odnowiono najbardziej reprezentacyjne

W centrum kultury organizowane są wieczory muzyki klasycznej i poezji, koncerty muzyki kameralnej

części pałacu: główne schody, zdobienia w
pomieszczeniach na piętrze, wystrój wnętrza i podłogę w sali rotundowej, taras oraz
balkon. Wymieniono drzwi i odnowiono
okna. Odnowiono też fasadę z kolumnami,
gzymsami i płaskorzeźbami, hol oraz salę
imprez kameralnych, jak też pomieszczenia
wystawiennicze.
Za środki unijne odnowiono jeszcze jeden budynek posiadłości w Pojeziorach –
byłą lodownię. Służy ona do organizowania
wystaw Muzeum Krajoznawczego w Wyłkowyszkach. Są tu realizowane programy
edukacyjne oraz odbywają się imprezy.
Obecnie w lodowni czynna jest wystawa
prac malarskich i rzeczy osobistych malarki z Chicago (USA) Magdaleny Birutė
Stankūnienė (ur. 1925, Okręg Wyłkowyski).

Po zakończeniu prac dwór odżył: pracownicy centrum kultury mogą zaprosić gości,
zorganizować dla nich różne imprezy, wystawy, koncerty, święta folklorystyczne i
zajęcia edukacyjne.

W pomieszczeniach byłej lodowni dworskiej odbywają
się plenery malarskie oraz są realizowane programy edukacyjne

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie wyłkowyskim:
•
•
•
•
•

W odnowionej lodowni dworskiej czynne są ciekawe wystawy
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Dom-Muzeum Jonasa Basanavičiusa, wieś Ožkabaliai, rejon wyłkowyski
Dom-Muzeum Vincasa Kudirki, wieś Pojeziory, rejon wyłkowyski
Grodzisko Piliakalniai, Bartninkai, rejon wyłkowyski
Ścieżka poznawcza Šilelis, Wisztyniecki Park Regionalny
Wisztyniecki (Vištytis) Park Regionalny, ul. Vytauto 8, Wisztyniec,
rejon wyłkowyski
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Projekt
Dostosowanie dworu w Zyplach do potrzeb turystyki kulturowej
Udzielone finansowanie
1,44 mln €

We dworze w Zyplach co roku odbywają się plenery artystów ludowych, festiwale filmowe i muzyczne, inne
imprezy kulturalne

N
Dwór w Zyplach (Zypliai)
Wieś Tubeliai, rejon szakijski (Šakiai)
Tel. +370 345 44 1 23
E-mail zypliu_dvaras@yahoo.com
I–VII godz. 9.00–17.00
Dworzec autobusowy w Szakach
ul. Aušros 3, Szaki
 ~7 km

0 km

2

Na zdjęciu u góry – pałac dworski w Zyplach

Centrum Informacji Turystycznej
Euroregionu Szeszupa (Šešupė)
ul. V. Kudirkos 61/1, Szaki
Tel. +370 345 51 262
E-mail tourism@sesupe.lt
http://tic.sesupe.lt
 ~8 km

a Suwalszczyźnie, na równinach rejonu szakijskiego, w pobliżu miejscowości Łuksze (Lukšiai), u zbiegu rzek Siesartis
i Lenkupis, położony jest dwór w Zyplach.
Do XVII w. okolice te nie były zamieszkane. Rozciągały się tu ogromne puszcze, w których organizowano królewskie
polowania. Pierwszym właścicielem tych
ziem był książę generał Józef Poniatowski
(1763–1813), bratanek władcy Polski i Litwy Stanisława Augusta Poniatowskiego
(1732–1798). Zajętą miejscowość Łuksze
oraz kilka okolicznych parafii, wśród których
były Zyple, w 1807 r. podarował mu cesarz
Francji Napoleon Bonaparte (1769–1821) za
dołączenie do wojska francuskiego po jego
wkroczeniu na terytorium państwa polsko-litewskiego. Prezentem generał nie zdążył
się jednak nacieszyć – z wojskiem francuskim wyruszył na Rosję, w 1813 r., w pobliżu

W galerii dworskiej w Zyplach stale są eksponowane
dzieła sztuki: obrazy, rękodzieło, wyroby z drewna, ceramiki, szkła, kowalskie, kolekcje strojów

Lipska został ranny i utonął w wezbranej
rzece.
Posiadłości Łuksze i Zyple odziedziczyła
siostra księcia, Maria Teresa Tyszkiewiczowa (1760–1834). Mimo iż majątek Zyple
obejmował 155 wsi i około 300 włók puszczy, księżna nie zechciała tu przyjeżdżać – w
przepychu mieszkała w Paryżu. O posiadłości przypomniała sobie dopiero wówczas,
gdy zabrakło pieniędzy. Zyple szybko sprzedano ziemianinowi z Guberni Połockiej Janowi Bartkowskiemu (1760–1834), który
wzbogacił się na sprzedaży drewna.
Nowy właściciel postanowił wykorzystać
las, dlatego dwór ulokował w pewnym oddaleniu od Łuksz. W późniejszym okresie tę
miejscowość zaczęto nazywać Nowe Zyple.
W połowie XIX w. J. Bartkowski wybudował
parterowy pałac, później – dwie oficyny,
kuchnię z łaźnią i drewniane zabudowania
gospodarcze.
Po śmierci J. Bartkowskiego majątek
przechodził z rąk do rąk, aż nabył go hrabia
Tomasz Potocki (1860–1912), który zaczął
go upiększać. Po tym, gdy w 1897 r. zapaliła się maszyna parowa i spłonęły wszystkie
drewniane budynki, hrabia postanowił zasadniczo przebudować zabudowania dworskie. Jego dzieło w Zyplach można oglądać
do dziś.
Hrabia wzniósł nowe murowane budynki
gospodarcze, przebudował pałac, w parku
urządził oranżerię, woliery dla bażantów
i ustawił altanki. Dwa stawy połączył ze
znajdującymi się przed pałacem zbiornikami wodnymi, z których biły fontanny, tworząc skomplikowany system kanałów. Nad
kanałami przerzucono mostki.
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Dwór w Giełgudyszkach
(Gelgaudiškis)

W byłej stajni dworskiej urządzono galerię sztuki

Po śmierci T. Potockiego, do wybuchu
I wojny światowej, dwór był w posiadaniu
jego żony Pelagii Potockiej z Brzozowskich
(1875–1945).
Mimo iż w rodzinie wychowywało się
dwóch synów, ze względu na wojnę nie
mogli oni gospodarować we dworze. Gdy w
1919 r. Suwalszczyznę zajęło wojsko polskie,
do Zypli przeniesiono z Sejn seminarium
duchowne. W okresie międzywojennym w
pałacu czynna była szkoła rolnicza. W latach II wojny światowej w Zyplach działał
szpital okręgowy, zaś w 1945 r. – mieściły
się władze kołchozu. W okresie sowieckim
pałac i zabudowania gospodarcze były niszczone, park zaniedbano.
Dopiero przed kilkoma dziesięcioleciami
posiadłość zaczęto przywracać do życia.
Najpierw w byłej stajni dworskiej założono galerię malarstwa. Obecnie są tu stale
eksponowane dzieła sztuki: obrazy, rzeźby z
drewna i kamienia, wyroby ceramiczne, kowalskie, szklane, wiklinowe oraz maski zapustowe. W oborze urządzono kuźnię, warsztat obróbki drewna i kamienia, w stodole

zaś – pracownię ceramiki. W pozostałych
budynkach gospodarczych organizowane są
wystawy i plenery. W pałacu próby ma też
kapela dworska. Co roku odbywające się tu
konferencje, festiwale filmowe, święta, plenery artystów ludowych, kolonie dla dzieci
oraz koncerty w ramach festiwalu muzycznego w Pożajściu odwiedza około 30 tysięcy osób.
W odnowionym za środki unijne pałacu
można teraz urządzać konferencje i przyjęcia. Do potrzeb turystycznych dostosowano oficyny i stajnię. Gospodarze nabyli też
meble i sprzęt.
Obecnie jest to jeden z najmłodszych dworów na Litwie – jego historia
liczy mniej niż 200 lat. Jednak zasłużenie
można go uważać za jeden z najpiękniejszych: aleja szumiących drzew prowadzi
do pałacu o oryginalnym neobarokowym
kształcie – jest biały jak łabędź, zdobi go
czerwony gzyms. Na klasycystycznym
dziedzińcu reprezentacyjnym przed pałacem stoją dwie oficyny. Urządzono też
owalny parter ogrodowy.

Dwór w Giełgudyszkach (Gelgaudiškis)
Giełgudyszki, rejon szakijski (Šakiai)
Po uprzednim uzgodnieniu terminu
tel. +370 687 76 145
Dworzec autobusowy w Szakach
ul. Aušros 3, Szaki
 ~15 km

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie szakijskim:
•
•
•
•
•

Kościół Przemienienia Pańskiego, wieś Girškabūdis
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wieś Sintautai
Muzeum Krajoznawcze Zanavykai, ul. Muziejaus 1, wieś Girėnai
Rzeka-ulica Vaiguva, Plokščiai
Skupisko grodzisk w Sudargas

0 km

2

Na zdjęciu u góry – dwór w Giełgudyszkach w czasie święta

Centrum Informacji Turystycznej
Euroregionu Szeszupa (Šešupė)
ul. V. Kudirkos 61/1, Szaki
Tel. +370 345 51 262
E-mail tourism@sesupe.lt
http://tic.sesupe.lt
 ~15 km
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Projekty
Renowacja i kompleksowe dostosowanie do potrzeb turystycznych dworu w
Giełgudyszkach (2 projekty)
Udzielone finansowanie
2,58 mln €

D

wór w Giełgudyszkach – to jeden z
najbardziej oryginalnych obiektów na
Litwie. Jest ciekawy nie tylko pod względem architektonicznym, ale też krajobrazowym, przyciąga owianą legendami historią.
Obecny pałac został wzniesiony w 1846
r. przez barona pruskiego Gustawa von Keudella. Posiadłość w Giełgudyszkach była
największą posiadłością dworską w Guberni
Suwalskiej, Keudell był zatem niezwykle zamożnym człowiekiem. Pałac słynął z przepychu: na parkiet, stiuki gipsowe, ściany obite
skórą i jedwabiem mógł sobie pozwolić nie
każdy nawet zamożny ziemianin.
Na początku XX w. dwór przebudowano, uzyskał wtedy modny w owym okresie
wygląd klasycystyczny. Niezwykle trafnie
atmosferę antycznej architektury oddaje
wzniesiony od strony północnej imponujący taras z dwunastoma kolumnami,
pięknymi balustradami, zdobieniami metalowymi. Widać stąd drugi brzeg Niemna,
na którym wznosi się zamek w Poniemuniu
(Panemunė). Opowiada się, że zamek w

Fasada dworu w Giełgudyszkach, zdobiona dobrze zachowanymi kolumnami i pięknymi balustradami

Architektura i wystrój wnętrza dworu wyróżniają elementy antyczne

We dworze w Giełgudyszkach odbywają się różne plenery: ceramiczne, kowalskie, malarskie

Giełgudyszkach i Poniemuniu łączy tajny
tunel podziemny, wybudowany pod dnem
Niemna.
Dumą Giełgudyszek jest park o powierzchni 118,5 ha, który zaczęto zakładać w
XVI w. Jest to nie tylko jeden z największych,
ale też najstarszych parków na Litwie. Rośnie
tu około czterystu ogromnych dębów. Warto zwrócić uwagę na rzadkie na Litwie drzewa: czerwony dąb, buk zwyczajny, modrzew
europejski, kasztanowiec krwisty.
Można udać się na spacer ścieżką poznawczą, zatrzymać się przy tablicach informacyjnych, wypocząć w ładnie urządzonych punktach wypoczynku.
Ścieżka prowadzi m.in. do placyku, zwanego gwiazdą. Oczywiste jest, dlaczego to
miejsce nosi taką nazwę. Stąd w ośmiu kierunkach świata zrobiono przesieki. Legenda
głosi, że w tym miejscu spożywali posiłki
polujący ziemianie. To oni rozkazali zrobić
przesieki, by widzieć przebiegające zwierzęta.

Nie można przejść obojętnie obok opowiadającego historię nieszczęśliwej miłości
„Grobu asesora“. Według legendy, został
tu pochowany bardzo surowy sędzia. Zakochał się w chłopce pańszczyźnianej, jednak
według ówczesnych zwyczajów nie mógł
się z nią ożenić, dlatego z rozpaczy zabił się
właśnie w tym miejscu.
Park w Giełgudyszkach stanowi część rowerowego szlaku turystycznego biegnącego
wzdłuż lewego brzegu Niemna. W przygotowaniu jest też szlak wodny po Niemnie.
Podobnie jak w przypadku wielu innych
dworów, w okresie sowieckim posiadłość w
Giełgudyszkach zaczęła popadać w ruinę. Do
jej odrodzenia wykorzystano środki z funduszy strukturalnych UE. Odbudowano za nie
pałac dworski, dom parobków oraz oranżerię. W domu parobków z drugiej połowy XIX
w., utrzymanym w stylu neoklasycystycznym, zostanie urządzony nieduży hotel, zaś
w odbudowanej oranżerii pochodzącej również z XIX w. – restauracja. Porządkowany
jest również teren wokół parku: urządzono

parkingi oraz ścieżki dla pieszych. Dwór w
Giełgudyszkach jest atrakcyjnym obiektem
turystycznym, pojawi się tu też możliwość
organizowania konferencji, przyjęć i innego
rodzaju imprez. Planowane jest założenie
centrum rzemiosł, gdzie będą odbywać się
zajęcia lepienia z gliny, introligatorstwa, szycia dawnych strojów.
We dworze życie wre nieustannie. Lokalni mieszkańcy i goście przyjeżdżają na różne
imprezy: w sobotę przed Dniem Matki – na
Jarmark Stasiuka, w ostatni piątek maja –
na święto literackie „Pavasarinė mūza“
(„Wiosenna Muza“), 6 lipca – na obchody Dnia Państwowości, w trzeci weekend
września – na Dzień Dworu.

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie
szakijskim:
• Duże źródło, wieś Lekėčiai
• Grodzisko i dawna osada, Žemoji
Panemunė
• Grodzisko Maštaičiai-Narkūnai (4 km
na zachód od Giełgudyszek przy drodze
Giełgudyszki–Kidule (Kiduliai))
• Grota-kapliczka, Plokščiai
• Rezerwat ornitologiczny Novaraistis, w
pobliżu wsi Lekėčiai, granica rejonów
szakijskiego i kowieńskiego
• Rzeka-ulica Vaiguva, Plokščiai
Park otaczający zabudowania dworskie – jeden z największych na Litwie

Zachowany do dziś bogato zdobiony piec kaflowy
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Projekt
Rozwój centrum twórczości młodzieżowej i sportu w Szakach
Udzielone finansowanie
0,99 mln €

Jacuzzi

C
Centrum twórczości młodzieżowej i
sportu – basen w Szakach (Šakiai)
ul. V. Kudirkos 64, Szaki
Tel. +370 345 51 771
E-mail info@jksc.lt
www.jksc.lt
Kompleks sportowy:
I–VII godz. 8.00–21.00
VI–VII i w dni świąteczne – zgodnie z
harmonogramem treningów i zawodów.
Basen:
II–V godz. 8.00–21.00
VI–VII godz. 10.00–21.00

Dworzec autobusowy w Szakach
ul. Aušros 3, Szaki
 ~600 m
Centrum Informacji Turystycznej
Euroregionu Szeszupa (Šešupė)
ul. V. Kudirkos 61/1, Szaki
Tel. +370 345 51 262
E-mail tourism@sesupe.lt
http://tic.sesupe.lt
 ~400 m

entrum twórczości młodzieżowej i
sportu jest doskonałym miejscem
spędzania czasu wolnego przez mieszkańców miasta. W sali sportowej można grać
w koszykówkę i tenisa, na piętrze czynna
jest nowoczesna siłownia.
W sali do gry w koszykówkę jest ponad
500 miejsc siedzących. W centrum odbywały się zawody w ramach rozgrywek
Litewskiej Ligi Koszykarskiej, Bałtyckiej Ligi
Koszykarskiej, Regionalnej Ligi Koszykarskiej, krajowej ligi koszykarskiej uczniów
oraz turnieje badmintonowe.

W 2011 r. w kompleksie sportowym
za środki unijne wybudowano basen o
długości 25 m, szerokości 14 m i głębokości od 1,4 do 1,8 m, nowoczesne jacuzzi i sauny. Nie zapomniano również
o najmłodszych klientach kompleksu – z
myślą o nich powstał basen o głębokości
45 cm.
W centrum twórczości młodzieżowej i
sportu można organizować prywatne imprezy, wynająć całe centrum lub osobne
pomieszczenia.

W nowocześnie urządzonej sali do koszykówki odbywa się wiele ważnych zawodów

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie szakijskim:
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Na zdjęciu u góry – Centrum twórczości młodzieżowej i sportu – basen w Szakach

•
•
•
•
•
•

Centrum Informacji Przyrodniczo-Leśniczej – Muzeum, wieś Lekėčiai
Kościół Przemienienia Pańskiego, ul. Antano Skelčio 2A, Griškabūdis
Muzeum Vincasa Kudirki, ul. V. Kudirkos 29, Kudirkos Naumiestis
Pomnik Vincasa Kudirki, centrum Szak, na brzegu jeziora Šakiai
Rzeźby Pranasa Sederevičiusa, ul. P. Mašioto 42, Kudirkos Naumiestis
Skupisko grodzisk w Sudargas, w pobliżu wsi Sudargas i Grinaičiai
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Projekty
Rozbudowa pałacu lodowego w Elektrenach
Poprawa właściwości energetycznych
pałacu lodowego w Elektrenach
Udzielone finansowanie
2,30 mln €

Spełniające międzynarodowe wymagania boisko w
pałacu lodowym

W

Pałac lodowy
ul. Draugystės 24, Elektreny
Tel. +370 528 22 184
E-mail esporto@centras.lt
www.esportocentras.lt

Pałac lodowy czynny jest zgodnie
z zawczasu przygotowanym
harmonogramem
Więcej informacji na
www.esportocentras.lt/ledorumai.htm
Przystanek autobusowy
ul. Šviesos, Elektreny
 ~1 km

okolicach Elektren leży ponad 100
jezior i innych zbiorników wodnych,
dlatego popularnością cieszy się tu rozrywka wodna. Sztuczny zbiornik wodny w
Elektrenach (lit. Elektrėnų marios – Morze
w Elektrenach), powstał po przegrodzeniu
rzeki Strawa (Strėva) na potrzeby elektrociepłowni. Jest trzecim według wielkości
sztucznym zbiornikiem wodnym na Litwie,
ma dziesiątki wysp i zatok. Latem wczasowicze pływają po nim żaglówkami, skuterami wodnymi i in.
Wczasowiczów szczególnie przyciąga zbudowany w Elektrenach w 1976 r. pałac lodowy – pierwsze sztuczne lodowisko na Litwie,
doskonale harmonizujące z zielonymi brzegami sztucznego zbiornika wodnego.

Na boisku lodowym odbywają się zawody i treningi hokejowe

W pałacu lodowym w Elektrenach swoją
karierę rozpoczynali najsłynniejsi litewscy
hokeiści – Darius Kasparaitis, Dainius Zubrus, trenowali tu również inni sportowcy
uprawiający sporty zimowe, czas wolny
spędzali mieszkańcy i goście miasta.
Za środki unijne dokonano rozbudowy
pałacu lodowego – był to strategicznie ważny krok, mający na celu promocję hokeja, jak
też popularyzację na Litwie kultury i sportu.
Boisko lodowe, którego powierzchnia
wynosi 1860 m kw., spełnia wymagania
międzynarodowe. Mogą tu odbywać się
międzynarodowe zawody hokejowe, łyżwiarstwa figurowego i szybkiego, curlingowe. Na lodowisku jednocześnie może trenować około 200 łyżwiarzy, liczba miejsc
na trybunach wynosi 1778.
Mimo iż Elektreny są stolicą hokeja, podwoje pałacu lodowego są otwarte również
dla przedstawicieli innych gałęzi sportu.
Poza sezonem można tu grać w piłkę ręczną czy halową piłkę nożną. Można też organizować obchody świąt państwowych i
miejskich, wystawy i koncerty.
Miłośników aktywnego wypoczynku
Elektreny zadziwią różnorodnością oferty rozrywkowej. Każdy, nawet najbardziej
wymagający turysta, znajdzie tu dla siebie
ulubione zajęcie.

Inne obiekty warte zwiedzenia w Elektrenach:
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Na zdjęciu u góry – Pałac lodowy, położony w centrum Elektren

• Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Męczenników,
pl. Atgimimo 1, Elektreny
• Kościół Św. Wawrzyńca, ul. Užupio 24, Siemieliszki (Semeliškės)
• Litewskie Muzeum Geologiczne, ul. Kauno 1, Jewie
• Muzeum Drogownictwa, ul. Kauno 1 2, Jewie (Vievis)
• Wieś uliczno-sznurowa Grabiały (Grabijolai)
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Projekt
Odnowa budynków zalewu w Elektrenach i urządzenie plaży dostosowując do
potrzeb turystyki
Przyznane fundusze
0,26 mln €

Na zalew w Elektrenach przyjeżdżają miłośnicy sportów
ekstremalnych

T
Brzeg zalewu Elektrėnai
Północne wybrzeże jeziora Elektrėnai

0 km

Centrum Sportu, Turyzmu i Rozrywek
w Elektrėnai
Ul. Draugystės 20, Elektrėnai
Tel. +370 528 39 578
E-mail. esporto@centras.lt
www.esportocentras.lt

uryści latem zwiedzający Elektreny
mogą odetchnąć nie tylko w Pałacu
Lodowym, lecz i w lubianym przez społeczność miejscu wypoczynkowym – na
plaży zalewu w Elektrenach. Ten akwen
spodoba się zarówno lubiącym leżakowanie na plaży podczas urlopu, jak
i uprawiającym aktywny sport – zalew
szczególnie lubiany jest przez nurków jak
i żeglarzy. Ci ostatni zalew polubili, gdyż
tu nad wodą wieje silniejszy i bardziej
jednostajny wiatr, niż nad jeziorami.
Zalew w Elektrenach (1240 ha) został
stworzony na potrzeby elektrowni cieplnej
po wybudowaniu zapory nad rzeką Streva.
Dzięki pracy elektrowni lód na jeziorze

1

Na zdjęciu u góry – nowa plaża Elektrėnai

Na plaży Elektrėnai urządzony plac siatkówki

topnieje wcześniej, zaś temperatura wody
jest o kilka stopni wyższa. Najgłębsze
miesjce sięga ponad 30 metrów. Jezioro
posiada wyspy i zatoki. Po wykorzystaniu pomocy UE zalew w Elektrenach stał
się jeszcze ciekawszy. Zaprojektowano
wygodny brzeg piaszczysty, wybudowano ścieżkę. Oświetlono brzegi, uporządkowano kąpielisko, urządzono dziecięce
place zabaw i do gry w siatkówkę, zbudowano most widowiskowy, pagórek zejścia do wody i inne obiekty przeznaczone
dla wygody turystów. Podczas pobytu w
Elektrėnai koniecznie należy zwiedzić kościół Nśw. Marii Panny Królowej Męczenników oraz Muzeum Literatury i Sztuki.
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Mała Litwa i Żmudź

Skarb Małej Litwy – wybrzeże Bałtyku, które przez cały rok przyciąga stęsknionych za morzem

M

imo iż Litwa jest bardzo mała, zadziwia i zachwyca swoim zróżnicowaniem: krajobrazem, gwarami, kulturą i
mentalnością mieszkańców. Wśród regionów szczególnie wyróżnia się zachód – Mała
Litwa i Żmudź. O swoistości Małej Litwy
decydują wyjątkowe warunki przyrodnicze,
związane z położeniem nad morzem oraz
kilka stuleci włączenia w skład Niemiec.
Żmudź słynie ze swoich wspaniałych dworów, pagórkowatego ukształtowania terenu
i dramatycznej historii.
Mała Litwa leży w dolnym biegu Niemna
i na wybrzeżu Bałtyku, obejmuje rejon kłajpedzki, miejscowości Połągę, Kretyngę i Neryngę. Od dawna były to ziemie zamieszkałe
przez Bałtów zachodnich – Skalwów i Nadrowów. Po zajęciu w XIII w. tych terenów przez
zakon kawalerów mieczowych, dawni mieszkańcy zaczęli wymierać. Z biegiem czasu z
ich garstki oraz przybyszy z innych regionów
Litwy powstała swoista grupa etniczna Litwinów Pruskich, która nie przetrwała do naszych
dni, jednak odcisnęła istotne piętno na historii Litwy, jej kulturze i krajobrazie Małej Litwy.

Mała Litwa jest kolebką litewskiego piśmiennictwa. Tu ukazała się pierwsza drukowana litewska książka – „Katechizm“
Martynasa Mažvydasa (około 1520–1563),
pierwsza „Gramatyka języka litewskiego“
napisana po łacinie przez Danieliusa Kleinasa
(1609–1666), który dowiódł doskonałości
gramatyki języka litewskiego. Tu wydano
również pierwsze dzieło literatury pięknej w
języku litewskim – poemat „Rok“ („Metai”)
Kristijonasa Donelaitisa (1714–1780), w którym ujawniła się niezwykła moc artystyczna
języka litewskiego.
Na Małej Litwie od razu się zauważa, że
architektura jest tu całkiem inna niż w pozostałej części kraju. W miastach wzrok przyciąga niespotykany nigdzie indziej mur pruski. Jest to ślad kultury niemieckiej – przez
kilka stuleci region wchodził w skład mówiącego po niemiecku, protestanckiego Królestwa Prus, później Niemiec. Wyjątkowa jest
również drewniana architektura wsi, której
swoistym elementem są między innymi wiatrowskazy, ale głównie – stare cmentarze, na
których można zobaczyć bardzo archaiczne,

spotykane jedynie na Małej Litwie pomniki
nagrobne – krikštai.
Obiektem, niewątpliwie, najbardziej przyciągającym w regionie jest Morze Bałtyckie z
plażami z białym piaskiem, niezwykle piękną nadmorską przyrodą, dawnymi wioskami
rybackimi czy popularnym uzdrowiskiem
Połągą. Chyba najlepszym sposobem na poznanie regionu jest wyprawa rowerowa. Na
turystów czeka nowa nadmorska ścieżka rowerowa, która z Kłajpedy prowadzi w trzech
kierunkach – do Połągi, na Przylądek Ventė
(Ventės ragas) i do Nidy.
Podróżując po Małej Litwie koniecznie
należy odwiedzić uważaną za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie Mierzeję Kurońską, królestwo ptaków – deltę Niemna,
wieś Miniję, zwaną „Litewską Wenecją” czy
tajemnicze jezioro Plazė. Warto wstąpić do
Muzeum Bursztynu w Połądze, pospacerować po dnie byłego Morza Litorynowego,
popływać jachtem po Zalewie Kurońskim,
statkiem po Morzu Bałtyckim, udać się na
spływ kajakowy rzeka Minią (Minija) czy
wypróbować kitesurfing. Jeśli kogoś pociąga gwar uzdrowiska, powinien udać się do
Połągi; jeśli ktoś szuka wielkomiejskiej rozrywki i bogatej oferty życia nocnego, czeka
na niego port morski Kłajpeda. Ci zaś, którzy
stęsknili się za spokojnym wypoczynkiem w
pięknym zakątku przyrody, radością odkrywania, powinni po prostu na chybił trafił
postawić palec na mapie, a na pewno trafią
w odpowiednie miejsce, bowiem każdy zakątek regionu jest pełen miłych niespodzianek
i ciekawostek.
Położona na północnym zachodzie Litwy
Żmudź – to region niedużych lasów i wysokich wzgórz. Wzgórza Šatrija, Medvėgalis,
Moteraitis czy Girgždūtė nie tylko dowodzą
piękna Żmudzi, ale też są świadkami jej dramatycznej i poruszającej historii.
W niejednym stuleciu Żmudź niby tarcza
chroniła całą Litwę przed najazdami krzyżaków. „Odwdzięczając się“, władcy Wielkiego
Księstwa Litewskiego niejeden raz oddali
Żmudź krzyżakom i przy nadarzającej się
okazji odzyskali. Najprawdopodobniej ciągłe
walki i zdrady zadecydowały o usposobieniu

i upartości dumnych Żmudzinów, o których
opowiada się wiele komicznych historii.
Mimo iż oficjalnie Żmudź od XII w. wchodziła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, do XIX w. zachowała swoistą autonomię:
zarówno polityczną, jak i duchową. Do dziś
część Żmudzinów nie chce uznać, że mieszka
na Litwie, uważając Żmudź za odrębny kraj.
Od pozostałej części Litwy Żmudź odróżnia również gwara, którą trudno zrozumieć innym mieszkańcom kraju. Gwary Auksztotów, Dzuków i Suwalszczan należą do
wschodniej gałęzi języków bałtyckich, z kolei
Żmudzinów, Łotyszów oraz nieistniejących
dziś Prusów – zachodniej.
Żmudź słynie ze swoich wspaniałych
dworów: w Płungianach (Plungė), Retowie
(Rietavas), Rennowie (Renavas), Plinkszach
(Plinkšės), Birżynianach (Biržuvėnai) i in. W
ostatnich latach wiele z nich poddano renowacji, odzyskały one pierwotne piękno i wspaniałość oraz otworzyły podwoje gościom.
Podczas pobytu na Żmudzi koniecznie należy zwiedzić najciekawsze muzea: Muzeum
Kamieni Vaclovasa Intasa, Muzeum Krajoznawcze w Użwentach (Užventis), Muzeum
Zimnej Wojny, żmudzkie muzeum „Alka“,
obejrzeć Baublisy Dionizasa Poški we dworze w Bijatach (Bijotai) czy ekspozycję wsi
żmudzkiej. Miłośników aktywnej turystyki
nie rozczaruje Żmudzki Park Narodowy, oferujący wiele atrakcyjnych szlaków pieszych,
rowerowych, kajakowych i samochodowych.
Podróżując nimi można zarówno wypocząć,
jak i dowiedzieć się wiele ciekawego o przyrodzie, historii i mieszkańcach regionu.

Nad Zalewem Kurońskim można podziwiać złociste
wydmy Mierzei i ogromne stada ptaków
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Projekt
Wielofunkcyjny kompleks sportowy i
rozrywkowy
Przyznane fundusze
10,5 mln €

„Arena Švyturio“ w Kłajpedzie o pięknej fasadzie

B

„Arena Švyturio“
Ul. Dubysos 10, Klaipėda
Tel. +370 46 241500, +370 640 23858
E-mail. info@svyturioarena.lt
www.svyturioarena.lt

0m

Bilety na imprezy
www.bilietai.lt
E-mail. info@bilietai.lt

udowla o pięknej szklanej fasadzie
swoim wyglądem przypominająca katamarana „Arena Švyturio“ – jedyna arena
w zachodniej Litwie, mieszcząca 6000 widzów zawodów koszykówki i ponad 7000
słuchaczy koncertów. Dotychczas Kłajpeda
była jedynym wielkim miastem Litwy, które
nie dysponowało uniwersalną areną, przeznaczoną do turystyki rozrywkowej i kulturalnej, jednak od roku 2011 mieszkańcy
miasta i goście mogą cieszyś się wzniesionym wielofunkcyjnym kompleksem sportowym i rozrywkowym.
O lokalizacji kiedyś nazywanej areną Kłajpedy zadecydowano jeszcze w r. 2005 – na
terenie, gdzie stały wcześniej rozpoczęte i nie
zakończone obiekty kompleksu sportowego.
O budowie ostatecznie zadecydowano w
marcu 2008 r. i po półtora roku oficjalnie
rozpoczęto budowę areny, częściowo finansowaną z funduszy strukturalnych UE.
Mieszkańcy miasta i goście „Areną Švyturio”
mogli cieszyć się już w 2011 r. Kompleks imprez sportowych i kulturalnych nowe imię
otrzymało w tym samym 2011 r., gdy spółki
„Klaipėdos arena“ i „Švyturys – Utenos alus“
podpisały umowę o współpracy.

Na największej scenie regionu zachodniej Litwy już wystąpili znani wykonawcy
kraju i zagranicy, zarówno dzieci, jak i ich
rodziców zabawiały różne międzynarodowe cyrki, występy na lodzie, mężczyźni zachwycali się siatkówką, turniejami
walk i sportu samochodowego, serca
kobiece wzruszały się słuchając słynnych
piosenkarzy, tu organizowano ciekawe
wystawy, grano opery muzyczne, występowali mistrzowie baletu, kabaretu,
niezapomniane wrażenia pozostawiły i
inne imprezy.
„Arena Švyturio” stała się niezastąpionym miejscem spędzania czasu wolnego
przez amatorów piłki siatkowej. Mieszkańcy miasta portowego cieszą się, że
„Arena Švyturio” jest zarazem domem
Kłajpedzkiego „Neptūna“ – areną drużyny siatkowej. W 2011 r. w tym kompleksie sportowym i rozrywkowym odbywały
się europejskie mistrzostwa siatkówki. W
2013 r. – FIBA światowe mistrzostwa siatkówki dziewcząt do lat 19, zaś w r. 2014
reprezentacja litewskiej siatkówki wraz z
innymi krajami tu przygotowywała się do
światowych mistrzostw siatkówki.

50

Na zdjęciu u góry – chwila oczekiwania na występ na lodzie na „Arenie Švyturio“

Na największej scenie w regionie zachodniej Litwy koncerty dają znani wykonawcy kraju i zagranicy
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Projekt
Uporządkowanie parku rekreacyjnego w
Kłajpedzie oraz jego dostosowanie do
potrzeb turystycznych i innych potrzeb
publicznych, I etap
Udzielone finansowanie
0,84 mln €

Odradzający się park rekreacyjny czeka na gości

K

Park rekreacyjny w Kłajpedzie
ul. H. Manto 81, Kłajpeda
Teren między ulicami Pušyno, H. Manto,
P. Lideikio i koleją
Dworzec autobusowy w Kłajpedzie
ul. Butkų Juzės 9, Kłajpeda
 ~2 km

Centrum Informacji Turystycznej i
Kulturalnej w Kłajpedzie
ul. Turgaus 7, Kłajpeda
Tel. +370 46 41 21 86
E-mail tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt
 ~3 km

łajpeda, najstarsze litewskie miasto,
spośród innych wyróżnia się szczególną portową atmosferą oraz architekturą
charakterystyczną jedynie dla tego regionu
Litwy – murem pruskim (niem. Fachwerk,
Fach – płyta, Werk – budowla). Ten rodzaj
budownictwa, w którym konstrukcja drewniana widoczna jest na zewnątrz budowli,
zrodził się w XV w. w Niemczech.
Każdy turysta przybywający do Kłajpedy
odwiedza Plac Teatralny, uważany za serce
miasta, ogląda nabrzeże rzeki Danė, udaje
się na spacer na niedużą, aczkolwiek uroczą starówkę, ozdobioną licznymi rzeźbami.
Jest to miasto obfitujące w tereny zielone,
parki: Rzeźb (Skulptūrų), Trinyčių, Przyjaźni
(Draugystės), Treko i in. Uporządkowany
ostatnio za środki z funduszy strukturalnych
UE park rekreacyjny stał się ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Kłajpedy.
Park o powierzchni 28 ha został założony
w l. 1948–1949 w północnej części miasta,
w pobliżu Uniwersytetu Kłajpedzkiego. W
latach powojennych było to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Kłajpedzie.
Mieściły się tu urządzenia rekreacyjne, boiska
sportowe i place taneczne, kluby szachowe,
warcabowe, bilardowe, muzeum przyrodnicze, biblioteka oraz koło obserwacyjne.
W chwili obecnej czynione są starania w celu przywrócenia parkowi dawnej

świetności, przyciągnięcia mieszkańców
miasta, uczynienia z niego bezpiecznego,
ładnego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku. Dzięki realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych park ożył. Po
wycięciu zbędnych drzew stał się bardziej
jasny, odnowienie zaś nawierzchni dróg
prowadzących do niego i ścieżek parkowych spowodowało, że sprawia wrażenie miejsca zadbanego i przytulnego. Na
nowej ścieżce dla pieszych i rowerzystów
osoby uprawiające jogging, jeżdżące na
rowerach i rolkach można spotkać nawet
późnym wieczorem, ścieżka jest bowiem
oświetlona. Nad bezpieczeństwem osób
przebywających w parku czuwają zainstalowane kamery.
W parku ustawiono ławki i śmietniki,
stojaki rowerowe, tablice informacyjne, z
nowych placów zabaw dla dzieci chętnie
korzystają maluchy.
Zadbano również o potrzeby młodzieży.
Pojawił się plac do jazdy na deskorolce i
rolkach. Odbywają się tu treningi, zawody,
młodzież spędza czas wolny. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji
trasę prowadzącą po drzewach o długości
1,8 km.
Niebawem w parku urządzone zostaną
korty tenisowe oraz boiska do gry w koszykówkę.

Inne obiekty warte zwiedzenia w Kłajpedzie:
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Na zdjęciu u góry – place zabaw dla dzieci w parku rekreacyjnym w Kłajpedzie

•
•
•
•
•
•
•

„ALBATROSAS“ – pomnik poległym marynarzom i zatopionym statkom, Smiltynė
Galeria Pranasa Domšaitisa Litewskiego Muzeum Sztuki, ul. Liepų 33
Główny budynek poczty w Kłajpedzie, ul. Liepų 16
Litewskie Muzeum Morza i Delfinarium, ul. Smiltynės 3
Muzeum Zegarów, ul. Liepų 1 2
Park rzeźb, ul. K. Donelaičio ir ul. Liepų
Zespół budynków Uniwersytetu Kłajpedzkiego, ul. H. Manto 81
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Projekt
Dostosowanie budynku stanowiącego
obiekt dziedzictwa kulturowego przy ulicy Bangų 4 w Kłajpedzie do świadczenia
usług mieszkaniowych
Udzielone finansowanie
0,57 mln €

Latem goście lubią przesiadywać w kawiarni ogródkowej

S
Hotel „Memel Hotel“
ul. Bangų 4, Kłajpeda
Tel. +370 46 47 49 00
E-mail info@memelhotel.lt
www.memelhotel.lt
I–VII godz. 00.00–24.00

Dworzec autobusowy w Kłajpedzie
ul. Butkų Juzės 9, Kłajpeda
 ~2,5 km
Centrum Informacji Turystycznej i
Kulturalnej w Kłajpedzie
ul. Turgaus 7, Kłajpeda
Tel. +370 46 41 21 86
E-mail tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt
 ~700 m

tare Miasto w Kłajpedzie na każdym
przybyszu wywiera duże wrażenie. Przytulne uliczki, romantyczne nabrzeże rzeki
Danė, na pierwszy rzut oka delikatne domy
utrzymane w niemieckim stylu, kolejne
ukazujące się oczom rzeźby zachęcają do
powolnego spaceru, rozglądania się, głębszego wdychania powietrza przesyconego
zapachem morza i wczuwania się w atmosferę najstarszego na Litwie miasta.
Podczas spaceru po starówce trafia się
zazwyczaj również na ulicę Bangų, przy
której mieści się odnowiony ostatnio piętrowy jasny budynek z wytworną wieżyczką. Budowla pochodzi z XIX w., należała
do zespołu budynków browaru i produkcji

Nowocześnie urządzone pokoje spełniają oczekiwania
zarówno podróżujących w sprawach służbowych, jak i
wczasowiczów

wódki. Mieszkali w nim niegdyś pracownicy
browaru.
Budynek wpisany do Litewskiego Rejestru Zabytków Kultury w 2012 r. został
odnowiony za środki z funduszy strukturalnych UE, rozlokował się w nim trzygwiazdkowy hotel „Memel Hotel“. Oferuje 50 pokojów dwuosobowych, salę konferencyjną
na 40 osób, salę posiedzeń z pełnym wyposażeniem. Można tu korzystać z bezprzewodowej łączności internetowej, zjeść czy
napić się w całodobowym barze. Jeden pokój został zaadaptowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Urządzając hotel starano się przekazać
atmosferę z XIX w. Zamysł udało się zrealizować – pastelowe kolory ścian, dobrze
dobrane meble sprawiają wrażenie skromnej
elegancji. O historii przypomina również nazwa hotelu. Memel – to dawna nazwa Kłajpedy, którą miasto nosiło od XIII do XX w.
„Memel Hotel“ jest miejscem doskonałym dla gości, którzy chcą wszystkie zalety
miasta mieć w zasięgu ręki. Stąd blisko jest
do najważniejszych miejsc rekreacji, teatrów,
restauracji, sklepów i obiektów wartych
zwiedzenia. Hotel zadowoli również osoby,
które lubią jazdę rowerem. Można go tu po
prostu wynająć i pokonać nim starówkę lub
wybrać się na dłuższą wyprawę.

Inne obiekty warte zwiedzenia w Kłajpedzie:
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Na zdjęciu u góry – w odnowionym budynku z XIX w. rozlokował się hotel „Memel Hotel“

•
•
•
•
•
•
•
•

Dawna architektura w Kłajpedzie, między ulicą Didžiosios Vandens i placem Turgaus a.
Muzeum Historyczne Małej Litwy, ul. Didžioji Vandens 2
Muzeum Kowalstwa, ul. Šaltkalvių 2, 2A
Muzeum Zamkowe, ul. Pilies 4
Podwórko sztuki „Meno kiemas“, ul. Daržų 10
Teatr Dramatyczny w Kłajpedzie i pomnik Simona Dacha, pl. Teatro
Wzgórze Jonasa, ul. Turgaus
Zamek i bastiony, ul. Žvejų 1 2
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Kemping pomorski
(Pajūrio kempingas)
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Projekt
II etap urządzania miejsc noclegowych
w Kłajpedzie, urządzenie kempingu nad
morzem
Urządzenie domków stacjonarnych do
wypoczynku na kempingu Giruliai
Przyznane fundusze
0,10 mln €
Kemping powstał w miejscu spokojnym

T

Kemping pomorski
Ul. Šlaito 3, Klaipėda (Giruliai)
Tel. +370 677 73227
E-mail. camping@klaipedainfo.lt
www.campingklaipeda.lt

0m

Centrum Informacji Turystycznej
Kulturalnej w Kłajpedzie
Ul. Turgaus 7, Klaipėda
Tel. +370 46 41 21 86
E-mail. tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt kempingo nameliai

uryści lubiący wypoczynek na łonie
przyrody już kilka lat cieszą się powstałym kempingiem nadmorskim w Giruliai,
zaledwie 8 km poza centrum Kłajpedy, tuż
obok Pomorskiego Parku Regionalnego. To
obozowisko odpowiadające wymogom europejskim o czterech gwiazdach znajduje
się zaledwie pół kilometra od morza.
Do chwili obecnej do obozowiska zapraszani byli turyści z namiotami i domkami
kempingowymi na kółkach, jednak za fundusze strukturalne UE w 2014 r. pobudowano
12 ogrzewanych stacjonarnych domków wypoczynkowych, gdzie można zatrzymać się
nie tylko w okresie ciepłym, lecz i o chłodnej
porze roku. Czteromiejscowe domki wypoczynkowe wyposażone są w podstawowe
urządzenia domowe, umeblowane, podzielone na części odpoczynku nocnego i dziennego, urządzona maleńka kuchenka, prysznic,
toaleta. Jeden domek dostosowany jest dla
ludzi fizycznie niepełnosprawnych.

Teren obozowiska obejmuje 2,8 ha powierzchni, a więc miejsca nie brakuje zarówno dla spokojnego wypoczynku, jak
i aktywnej: działalności znajduje się tu
uniwersalny plac sportowy do koszykówki,
siatkówki i korty tenisowe, miesjce na ognisko, place zabaw dla dzieci.
W budynku administracyjnym wydzielone jest wygodne pomieszczenie do
przygotowywania pożywienia i spokojnego spożycia. Dla wygody gości urządzono
łaźnię, pokój dla matki i dziecka, umywalnię ogólną, prysznice, toalety i inne pomieszczenia.
Całe obozowisko podzielone jest na trzy
zony: kemperów, domków i namiotów.
Nieważne, czy turysta podróżuje samochodem, autobusem, rowerem czy kemperem, gościom kempingu pomorskiego
zapewnia się maksymalną wygodę i kompleksowe usługi za przystępną cenę.
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W domkach wypoczynkowych można zamieszkać zarówno o ciepłej, jak i o chłodnej porze roku
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Centrum terapii D elfinów

Centrum terapii
Delfinów
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Projekty
Nadmorski park o charakterze poznawczym, rozrywkowym, wypoczynkowym
oraz zdrowotnym. W Kopgalisie (utworzenie centrum terapii delfinów – etapy
I, II, III)
Przyznane fundusze
8,99 mln €
W Litewskim Muzeum Morskim roi się od żywych eksponatów

T

Lietewskie Muzeum Morskie
Ul. Smiltynės 3, Kłajpeda
Tel. +370 46 49 22 50
www.muziejus.lt
Kasy biletowe
Tel. +370 46 49 07 54

0m

Centrum Informacji Turystyki i
Kultury w Kłajpedzie
Ul. Turgaus 7, Klaipėda
Tel. +370 46 41 21 86
E-mail tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt

wierdza Kopgalis lub inaczej Fort Nerija, stoi w jednym z najpiękniejszych
miejsc pomorza, w północnym punkcie
mierzei kurońskiej – Kopgalis, tu kończy
się 98 km długości półwysep mierzei kurońskiej i otwiera się brama portu kłajpedzkiego. Tę pomorską twierdzę obronną
tworzy reduta centralna, rów obronny,
wały i pod nimi istniejące kazamaty, przechowalnie prochu. To jedyny zachowany z
XIX w. obiekt wojennej spuścizny pruskiej
w Litwie. W 1979 r. w zrekonstruowanym
forcie otwarto Litewskie Muzeum Morskie
i od razu stało się najbardziej uczęszczane
w kraju. Muzeum zajmuje powierzchnię
33.000 m2.
Tu kompleksowo przedstawiona jest
zarówno przyroda morska, jak i historia
Pomorza: muzeum eksponuje ptactwo
morskie, ssaki, pływa około 40 gatunków
ryb rzek, jezior Litwy, zalewu kurońskiego,
morza Bałtyckiego i mórz południowych.
W akwariach oko cieszą kolorowe twarde

i miękkie korale, aktynie. Muzeum zapoznaje z historią Pomorza litewskiego i zagrodą pomorskiego rybaka.
Po otwarciu muzeum od razu przywieziono tu również nielatające ptaki morskie –
pingwiny. Ulokowano w specjalnie przystosowanym pingwinarium. W basenach
otwartych pływają szare bałtyckie oraz
zwykłe wschodnioatlantyckie foki jak również największe eksponaty muzeum – lwy
mórz północnych.
Pod wałami twierdzy zorganizowana
wystawa historii nawigacji morskiej: zapoznaje odwiedzających z modelami statków,
znaleziskami archeologicznymi, innymi materiałami dokumentalnymi. Na miejscach,
gdzie stały armaty, umieszczone są kolekcje dawnych i obecnie używanych kotwic,
zaś na placu starych statków rybackich,
ustawionych na przedpolu muzeum, eksponowane są największe okazy – okręty w
dawnych czasach przecinające przestworza
morskie.
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Na zdjęciu u góry – Delfinarium, jedna z części Litewskiego Muzeum Morskiego

W delfinarium organizowane są ciekawe pokazy delfinów – afalinów z morza Czarnego
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Kompleks zamku i
bastionu w Kłajpedzie

Od 2001 r. w delfinarium rozpoczął się projekt obcowania dzieci z delfinasmi – terapia delfinów

Jedną część składową muzeum stanowi
delfinarium – jedyny tego rodzaju obiekt
turystyczny nie tylko na Litwie, lecz i we
wschodniej części wybrzeża bałtyckiego.
Do otwartego w 1994 r. delfinarium pierwszych pięć delfinów w owym czasie przywędrowało z Sewastopola. W delfinarium
organizowane są ciekawe pokazy delfinów – afalinów z Morza Czarnego – i lwów
morskich z Kalifornii.
W delfinarium w 2001 r. rozpoczęto terapię delfinów – projekt obcowania dzieci
ze szczególnie intelektkualnymi ssakami
morskimi. Ten rodzaj terapii na świecie był
zapoczątkowany w latach sześćdziesiątych
wieku ubiegłego. Delfiny to stworzenia
szczególne – są zdolne wyczuć uczucia ludzkie, nastroje, rozumieją pokazywane gesty,
zaś obcowanie z nimi, ostatecznie kończące się zabawą, wszystkim sprawia moc
pozytywnych wrażeń. Krąży wiele legend o
okazywanej przez delfinów człowiekowi pomocy i w chwili nieszczęścia.
Mówi się, że delfiny – to jedyne żywe
stworzenia, które obcują z człowiekiem nie
z pobudek samolubnych.
Terapię delfinów stosuje się najczęściej
dla osób przeżywających głębokie emocje, zamkniętych w sobie, mających cechy autyzmu oraz upośledzenie umysłowe, chorych dzieci na paraliż cerebryczny,
cierpiących na depresję dorosłych, ludzi
mających upośledzenie ruchów motorycznych.

Zabawa jest jednym z podstawowych
sposobów, pomagających odprężyć się i
przywrócić funkcje psychiczne zarówno
dzieciom, jak i dorosłym. Delfiny uczą dzieci
nawiązać i utrzymywać kontakty międzyludzkie i obcować z ludźmi. Taka terapia
niewątpliwie polepsza stan psychiczny,
zachowanie i rozwija nawyki społeczne. W
2015 r. w Kłajpedzie zostanie zakończona
rekonstrukcja delfinarium i otwarte nowoczesne Centrum Terapii Delfinów.
Projekt wcielono w życie za fundusze
strukturalne UE. Bez obcowania z delfinami
centrum rozwijać będzie terapię ekologiczną, przyjazną człowiekowi, prowadzić działalność oświatową i naukową. Dzieci będą
przyjmowane nie tylko w porze chłodnej,
jak było dotychczas, lecz i w ciepłej. Do
zajęć wybudowano trzy specjalne baseny o
różnej głębokości, do jednego z nich będzie
można wjechać na wózku dla niepełnosprawnych.
W trzech etapach projektu zrekonstruowano budynek delfinarium, odnowiono
basen do pokazów, ulepszono warunki
życia delfinom, zmodernizowano system
przygotowania wody, uporządkowano infrastrukturę delfinarium, przeznaczoną dla
obsługi turystów. Wybudowany Korpus
Terapii Delfinów z basenami zwierząt, przeznaczony dla niepełnosprawnych. Turystów
cieszy laguna z amfiteatrem pod otwartym
niebem, gdzie dla celów edukacyjnych będą
przedstawiane delfiny.

Muzeum Historyczne Małej Litwy
Ul. Didžioji Vandens 2, Kłajpeda
Muzeum Zamku
Ul. Pilies 4, Kłajpeda
Tel. +370 46 41 05 27
Godziny pracy Muzeum Zamku
II–VI godz. 10.00–18.00

0m

Godziny wycieczek
II–IV godz. 10.00–17.00
V godz. 10.00–16.00
Godziny zajęć edukacyjnych
II–V godz. 10.00–16.00
Zapis na wycieczki i zajęcia edukacyjne
I–V godz. 9.00–16.00
Tel. +370 46 41 05 27
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Projekt
Rekonstrukcja przetrwałych bastionów
zamku Kłajpedy książąt Frydrycha i Karola, poszerzając muzeum historyczne
Małej Litwy
Przyznane fundusze
0,43 mln. €

P

o przypłynięciu statkiem wycieczkowym do Kłajpedy zobaczymy miejsce, gdzie kiedyś stał zamek pamiętający
wspaniałą historię i bronił gród Kłajpedy.
Dziś wszyscy goście miasta zapraszani są
do zapoznania się z pozostałościami tego
architektonicznego pomnika. Tu będziemy
mieli możliwość przejścia po najstarszym
w Kłajpedzie szesnastowiecznym bruku, zaś
po wejściu na bastion Frydrycha cieszyć się
panoramą miasta.
Budowę zamku Kłajpedy uważa się za
początek całego miasta. Po raz pierwszy o
nim w źródłach historycznych wspomina
się w 1252 r., gdzie biskup kuroński Heinrich
podpisał akt umowy z niemieckim mistrzem
wielkim Eberhardem von Zeine. Tu przewidziana była budowa zamku w miejscu zbiegu
rzek Niemna i Dangi i w przeciągu dwóch lat
wybudowanie grodu.
Drewniany zamek, nazywany Memelburgiem, wzniesiono na lewym brzegu rzeki
Dangė jeszcze w tym samym roku: główną
część zamku tworzyły budynki cięte, zaś

Wejście do muzeum Zamkowego – poternę Frydrycha

Fragment ekspozycji Frydricha w poternie i fragment ekspozycji Karola w poternie

obok stały dwa przedzamki, i wszystko to
razem okalały kanały i wały z palisadami. Zamek i obok stojące budynki strzeżone były
z drewnianej niewysokiej wieżyczki obronnej,
wzniesionej na samym brzegu zalewu kurońskiego.
Na prawym brzegu rzeki Dangė przewidziano budowę miasta Kłajpedy, lecz
w 1253 r. z powodu grząskiego lewego
brzegu zdecydowano zarazem o budowie
zamku murowanego. Na dziedzińcu twierdzy o planie prostokątnym stały budynki
murowane i drewniane, tu planowano
wznieść i pierwszą kaplicę. Zarówno i murowany zamek, jak i drewniany, również
chroniły fosy, wały i palisady. Na przedzamczu przewidywano powolne rozbudowywanie miasta, jednak Kłajpeda nie
wyrosła aż do styku XV–XVI w. W 1379
po napadzie przez Litwinów został spalony
zarówno zamek, jak i zaczynające się wyłaniać miasto.
Prace odbudowy z braku funduszy, niestety,
posuwały się bardzo wolno, zaś odbudowana

główna wieża obronna – bergfryd – podczas
najazdu Żmudzinów znów była spalona.
Pod dozorem upoważnionych przez zakon
za odbudowę zamku zabrano się w 1399 r. i
w ciągu dziesięciu lat prace były zakończone,
jednak na zamek nadal najeżdżali Żmudzini,
którym nieraz z pomocą przychodziło wojsko
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zamek kłajpedzki strategicznie nadal nie tracił na znaczeniu – po bitwie pod Grunwaldem Litwini
wyrażali pretensje do kraju kłajpedzkiego.
Zgodnie z podpisaną umową pokojową w
Mielnie w 1422 r. zakon zrzekł się wszelkich
praw do Żmudzi, jednak zachował kraj kłajpedzki i nadal prowadził prace przy odbudowie zamku. Znów zaczęto wzmacniać wały,
odbudowano młyn. Wszystkie prace umacniające zakończono w latach trzydziestych
i czterdziestych wieku XV. System obronny
zamku przystosowany do obrony przeciwko
broni palnej, stanowiły wieże, mur obronny
zamku, pierwszy kanał, wał wraz z budowlami obronnymi oraz drugi kanał. Architektura zamku kłajpedzkiego przypominała

Na miejscu byłego zamku ułożono płytki, zaznaczające kontury zamku oraz bastionów zewnętrznych i kurtinów

architekturę innych zamków zakonu: masywne ornamentowe gotyckie mury z czerwonej cegły, kontgraforsy, zębiaste mury,
dachy kryte wiórami.
Z biegiem czasu artyleria stawała się
wciąż doskonalsza, stary system obronny
zamku okazywał się bezużyteczny, więc
znowu rozpoczęto prace wzmacniające
zamek. W pierwszej połowie XVI wieku
zamek został kapitalnie przebudowany –
wzniesiono budynek o nieprawidłowej
formie kwadratowej z bramą w części południowo-zachodniej stronie, stała Wielka
Wieża Prochu, Mała Wieża Prochu i Wieża
Książęca. Przy ścianach wewnętrznych i
zewnętrznych zamku dobudowano domy
mieszkalne i gospodarcze.
Na początku XVII w. zamek był otoczony
bastionami starego systemu holandzkiego – księcia Karola, księcia Frydrycha, księcia
Ludwika i księcia Wilhelma. Wały twierdzy
wzmocniły mury oporowe z kontraforsami
z kamieni i cegły. W XVII w. zamek bardzo
ucierpiał – został ograbiony i zniszczony przez

Ruiny historycznego pomnika architektonicznego – zamku kłajpedzkiego
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Hotel
„Europa City Aurora“
Za fundusze UE zakonserwowano podczas badań odkopane mury archeologiczne i pozostałości bruku oraz wyremontowano przykrywające je zadaszenia

Szwedów, dwa razy cierpiał od pożarów.
Chociaż w pierwszej połowie XVII w. zamek
próbowano jeszcze wzmacniać, w okresie
wojny siedmioletniej, gdy Kłajpeda została
zagrabiona przez wojska imperium rosyjskiego, w 1763 r. twierdza została opuszczona i
zaczęła niszczeć. Wkrótce zaczęto sprzedawać i demontować wzmocnienia zewnętrzne, zaś budynki były wykorzystywane do
potrzeb miasta. Niestety, nieremontowany
zamek rozpadał się. W latach 1872–1874
zburzono ostatni pałac zamku.
Dziś na miejscu grodziska zbudowano
Muzeum Historyczne Małej Litwy, zapraszające turystów do obejrzenia kilku ekspozycji
o różnej tematyce, z których najważniejsza –
Muzeum Zamkowe. Powyższą ekspozycję
zorganizowano w 2002 r., gdy Kłajpeda
obchodziła 750-lecie jubileuszu miasta, od
tej chwili kłajpedzkie grodzisko stało się dostępne wszystkim gościom interesującym
się przeszłością miasta.
Muzeum Zamkowe ulokowane pod
bastionem księcia Frydrycha w podziemnym korytarzu, w którym jeszcze w XVII w.
przechowywano była armaty. W niniejszej
poternie poznamy historię zamku i miasta
Kłajpedy w XIII–XVII w., w gablotach ułożone eksponaty informują o poszczególnych
etapach rozwoju, obejrzymy należące do
swoistej i bogatej kultury kurońskiej broń i
ozdoby, kopie pism założenia zamku i miasta, tu znalezione różnorodne przedmioty
użytku codziennego i broń z wieków późniejszych oraz jeden z najważniejszych eksponatów muzeum – unikatową złotą monetę
z okresu renesansu, klejnotami inkrustowany pierścień. Zainteresowani mogą zdobyć

uzupełniającą informację w otwartym w
muzeum terminale komputerowym.
Kilka lat później po otwarciu muzeum została odnowiona poterna bastionu księcia Karola
oraz kazamaty – tu turyści zapraszani są do
zapoznania się z późniejszą XVIII–XX wieczną
historią rozwoju zamku i miasta Kłajpedy. W
tej części muzeum zobaczymy gabloty z widokami miasta, planami, mapami, portretami
najwybitniejszych mieszczan, wzbogacimy
wiadomości historii oglądając dokumenty i
zdjęcia, obrazujące wydarzenia historyczne, jak
również wykopaliska archeologiczne – przedmioty codziennego użytku i broń.
Do odtworzenia grodziska kłajpedzkiego,
mającego szczególną wartość narodową,
przyczyniły się fundusze strukturalne UE.
Za przyznane pieniądze odtworzono ścianki
oporowe bastionów księcia Fryderyka i księcia Karola oraz kurtyn północnej i wschodniej, zakonserwowano i odbudowano mury
archeologiczne i pozostałości bruku, odkopane w czasie badań, wyremontowano
przykrywające je zadaszenia, ułożono płytki, oznaczającą miejsce byłego zamku oraz
bastionów zewnętrznych, uporządkowano
dziedziniec zamkowy jak również małą architekturę.

Hotel „Europa City Aurora“
Ul. Nemuno 51, Kłajpeda
Tel. +370 46 297 000
E-mail. klaipeda@europacity.lt
I–VII godz. 00.00–24.00
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Fragment ekspozycji w poternie Fryderyka

Centrum Informacji Turystycznej i
Kulturalnej w Kłajpedzie
Ul. Turgaus 7, Kłajpeda
Tel. +370 46 41 21 86
E-mail tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt
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Hotel „Amberton Green“

Hotel „Amberton Green“

Projekt
Budowa hotelu klasy ekonomicznej i
utworzenie wielofunkcyjnego centrum
imprez kulturalnych i konferencji „Aurora“
Przyznane fundusze
2,68 mln. €

W nowo odrodzonym gmachu kina urządzona sala konferencyjna

N

a brzegu zalewu kurońskiego obok
promu Nowa Smiltynė w 1953 r. w
Kłajpedzie wybudowano kino „Aurora“.
Wielu mieszkańców miasta pamięta nie
tylko tu kiedyś wyświetlane filmy, lecz i
organizowane wieczory taneczne. Z legend
słynące kino „Aurora“ tak i nie ujawniło do
końca swojej tajemniczej przeszłości – w
ciągu krótkiego czasu budynek płonął trzykrotnie.
Po pierwszym pożarze kino postanowiono odbudować, i zaledwie po kilku
miesiącach „Aurora“ znowu zapraszała
mieszkańców miasta na filmy, niestety –
niedługo. Gmach powtórnie zgorzał i dłuższy czas stał niewykorzystany, aż wreszcie
znów odżył, lecz tym razem nie jako kino,
lecz jako szpital dla psychicznie chorych.
Najbardziej bolesny był trzeci pożar, kiedy
żywcem spłonęli wszyscy pacjenci szpitala,
po czym o gmachu zaczęły krążyć przeróżne
mistyczne historie.
W 2013 r. przy zachowaniu kolumn fasadowych oraz innych autentycznych detali
byłego kina stworzona została prawdziwa
jedność starego z nowym – budynek zrekonstruowano i połączono z nowoczesnym
wygodnie urządzonym hotelu o tej samej
nazwie hotelem „Europa City Aurora“.
Siedmiopiętrowy budynek posiada aż 144
pokoi z wygodnymi łóżkami i antyalergiczną pościelą. Pokoje dwumiejscowe, część
dostosowana dla całej rodziny, aż 7 pokoi
urządzono specjalnie dla niepełnosprawnych. W restauracji-barze hotelowym serwowane są smaczne śniadania, na obiad
lub kolację proponuje się spróbować kuchi
„House specials“ przygotowywanych dań i,
oczywiście, aromatycznej kawy.
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W przebudowanym gmachu kina urządzone centrum konferencji o dwóch salach, gdzie w razie potrzeby nadal można
wyświetlać filmy. Tu organizowane są
konferencje, szkolenia, bankiety oraz inne
imprezy. Sale jednorazowo mogą pomieścić 350 uczestników. Goście hotelowi oraz
uczestnicy konferencji mogą korzystać z
podziemnego parkingu.
Hotel „Europa City Aurora“ ulokowany
w szczególnie wygodnym miejscu – w ciągu
kilku minut można dojść do morza, po krótkiej przejażdżce cieszyć się starówką Kłajpedy, a do najważniejszych centrów spędzania
wolnego czasu i do „Areny Švyturio“ zaledwie jeden kilometr drogi.

W obok istniejącej restauracji-barze smakować będzie
kolacja i aromatyczna kawa

Centrum informacji turystycznej w
Palanga (Połąga)
Ul. Kretingos 1, Palanga
Tel. +370 460 48 811
E-mail info@palangatic.lt
www.palangatic.lt

0m

Hotel „Amberton Green“
Ul. M. Valančiaus 1, Palanga
Tel. +370 460 48085
E-mail palanga@amberton.lt
www.ambertonhotels.com/palanga
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Na zdjęciu u góry – „Amberton Green“ ulokowany w samym centrum Palangi Hotel „Amberton Green“
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Projekt
Rekonstrukcja domu wypoczynkowego
dostosowując go do potrzeb turystycznych
Przyznane fundusze
1,47mln. €

H

otel „Amberton Green“: swe podwoje
otwiera gościom w szczególnym miejscu Palangi – obok najbardziej wyrazistego
akcentu miasta – neogotyckiego kościoła
pod wezwaniem Wniebowstąpienia Nśw.
Marii Panny. Tuż obok wije się rzeczka Rąžė,
zaś zaledwie kilka kroków dalej prawie przez
cały rok od wczesnej wiosny do późnej jesieni na rozrywki zaprasza ulica Jono Basanavičiaus.
„Amberton Green“ wyraźnie wyróżnia
się spośród wszystkich pozostałych hoteli
uzdrowiskowych. Za fundusze strukturalne
UE podczas rekonstrukcji byłego domu wypoczynkowego najwięcej uwagi zwracano
na ekologię – podczas odnowy budynku
wykorzystano 80 proc. materiałów ekologicznych. Podłoga we wszystkich pokojach

Podczas rekonstrukcji byłego domu wypoczynkowego
wykorzystano materiały ekologiczne– drewno, kamień,
metal

Hotel proponuje przestrzenne pokoje i pełny wypoczynek.

Dla wygody gości w pokojach urządzone są małe kuchnie

z drewna, w innych pomieszczeniach – kamienna, oprócz kamienia i drewna zastosowano również materiał naturalny – metal,
szkło. Ściany hotelu budowane z cegły, zaś
szklane okna są nieszkodliwe dla otoczenia,
chronią od hałasu i zapewniają gościom
spokój.
Woda w basenie hotelu „Amberton
Green“ podgrzewana jest przy pomocy baterii słonecznych ustawionych na dachu.
Promienie słoneczne przechodzące przez
inną część szklanego dachu nawet i zimą
nagrzewają hol trzypiętrowego hotelu. Latem dla wygody gości i pracowników dachowe okna są otwierane, by można było
oddychać świeżym powietrzem i siedząc na
holu cieszyć się po niebie płynącymi obłokami. Kamienna posadzka i zielona ściana

żywych roślin od podłogi aż po najwyższe
piętro sprawia wrażenie, jakby nas otaczała
przyroda.
Hotel proponuje gościom przestrzenne
pokoje i pełny wypoczynek: harmonijne
wnętrze, wygodne rozmieszczenie przestrzeni w pokoju, co pozwala stworzyć oddzielne miłe oazy dzieciom i dorosłym. W
pokojach urządzone są małe kuchnie, gdzie
można porankiem przyrządzić filiżankę
kawy do łóżka lub na taras. Chętni wypróbowania kuchni restauracji hotelowej otoczeni są szczególnie miłą atmosferą i usługą
personelu, zaś latem zewnętrzny taras z otwartym widokiem na brzeg rzeki to wielka
przyjemność.
W hotelu „Amberton Greek“ otwarte są
3 sale konferencyjne, które w razie potrzeby

mogą być łączone w jedną przestrzeń – to
wspaniałe rozwiązanie, jeśli zachodzi potrzeba zorganizowania konferencji, prezentacji, sesji roboczych lub nawet kilkudniowego seminarium. Sale mogą pomieścić do
200 ludzi. Izolujące dźwięk okna witrynowe
z widokiem na kościół i całość nowoczesnego urządzenia stwarzają miłą atmosferę
roboczą.
Dla zaczerpnięcia sił goście zapraszani są
do centrum hotelowego SPA – tu można
wypocząć w basenie, w łaźni parowej lub
saunie, wypróbować proponowane masaże. Osobom lubiącym prywatność stworzona jest oaza SPA z jacuzzi pod otwartym
niebem i w pomieszczeniach zamkniętych,
oddzielne zony wypoczynkowe.

W restauracji hotelu „Kopos“ na gości czeka nie tylko smaczne pożywienie, lecz i miłe otoczenie

Na holu hotelowym wyjątkową atmosferę stwarza ściana żywej roślinności. Istniejąca restauracija uraczy gości
śniadaniami
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Ścieżka rowerowa w Połądze (Palanga)

Ścieżka rowerowa w
Połądze (Palanga)
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Projekt
Rozwój turystyki rowerowej w Połądze,
rekonstrukcja Alei Miłości
Udzielone finansowanie
0,67 mln €

Po aktywnie spędzonym dniu, siły można odzyskać na
piaszczystym wybrzeżu Bałtyku

O

Ścieżka rowerowa w
Połądze (Palanga)
Meilės al., Połąga
Dworzec autobusowy w Połądze
ul. Kretingos 1, Połąga
 ~2 km

0m

Centrum Informacji Turystycznej w
Połądze
ul. Kretingos 1, Połąga
Tel. +370 460 48 811
Email info@palangatic.lt
www.palangatic.lt
 ~2 km

d dwóch stuleci Połąga słynie jako
jedna z najwspanialszych miejscowości wypoczynkowych na litewskim wybrzeżu – oferuje czyste powietrze, sosnowe lasy,
słońce, wydmy i plaże z białym piaskiem.
Mała wioska rybacka stała się uzdrowiskiem dzięki hrabiom Tyszkiewiczom. Jako
pierwszy Połągą zainteresował się Michał
Tyszkiewicz (1761–1839). Na początku XIX
w. nabył tu posiadłość. Po tym, gdy Połąga
stała się własnością syna M. Tyszkiewicza,
Józefa Tyszkiewicza (1835–1891), zaczęła
rozwijać się w szybkim tempie. W 1875 r.
w położonym nieopodal dworze w Kretyndze hrabia urządził rodzinną rezydencję.
Po dwóch latach w Połądze otwarto przestronną restaurację, wzniesiono Kurhaus,
kilka willi. Ogółem z inicjatywy hrabiego
zbudowano kilka kompleksów domków
letniskowych, założono teatr letni, w lesie wytyczono ścieżki spacerowe, na plaży
ustawiono przebieralnie, pojawiły się miejsca kąpielowe z marmurowymi wannami z
podgrzewaną wodą.
J. Tyszkiewicz lubił nowinki, zwłaszcza
techniczne. Po wybudowaniu w Połądze

200

Na zdjęciu u góry – nowo wytyczona ścieżka pieszo-rowerowa w Alei Miłości w Połądze

Połąga – kurort letni lubiany przez rowerzystów

wytwórni cegieł, zajął się przygotowaniem
projektu przystani. Wzniesiono nie tylko
przystań, ale też most o długości 630 m, z
którego na parostatek hrabiego „Feniks“ ładowano cegły i artykuły rolne dostarczane
do Lipawy (Łotwa).
Po śmierci J. Tyszkiewicza, Połągę odziedziczył jego najmłodszy syn Feliks Tyszkiewicz (1870–1933). Po ożenku z poznanianką Antoniną Korżbek-Lack (1870–1952),
postanowił on na stałe osiąść w Połądze.
Początkowo młoda rodzina mieszkała w
drewnianym domu, stojącym na lewym
brzegu rzeczki Rąžė, przy trakcie na Kłajpedę. Wkrótce jednak postanowiono wznieść
nowy dom mieszkalny. Pod koniec XIX w.
na brzegu morza tuż przy wydmach wyrósł
wspaniały klasycystyczny pałac z malowniczym parkiem.
F. Tyszkiewicz za przykładem ojca wznosił wille, wykopał studnię artezyjską, otworzył sklep, rozbudował Kurhaus i założył w
nim hotel, czytelnię, bilardziarnię i kasyno.
Hrabia był również głównym fundatorem
nowego kościoła, przekazał pomieszczenia
na siedzibę szkoły stowarzyszenia „Saulė“
oraz podarował budynek na potrzeby gimnazjum.
Po śmierci Feliksa, Połąga przeszła we
władanie jego syna Stanisława Tyszkiewicza
(1907–1974), który po wybuchu II wojny
światowej wyjechał na Zachód.
Połąga stała się uzdrowiskiem w 1888 r.,
jeszcze przed wybudowaniem przez F. Tyszkiewicza pałacu i założeniem parku. Specjaliści z
zakresu współczesnej medycyny uzdrowiskowej twierdzą, że założyciele uzdrowiska wiedzieli, co robią: powietrze w Połądze jest wyjątkowe – czyste, bogate w ozon, zjonizowane
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Wieczorami na molo w Połądze wczasowicze żegnają zachodzące słońce

i z dużą zawartością fitoncydów. Znad morza
wiatr przynosi na plaże chlor, jod i sól. Wydmy i lasy sosnowe stanowią naturalną osłonę przed wiatrem, w gorące zaś dni pachnące
sosny stanowią ochronę przed palącymi promieniami słońca.
Od ponad stu lat Połąga przyciąga tłumy wczasowiczów. Tętniąca życiem przez
całą dobę ulica J. Basanavičiaus prowadzi
od zdobiącego miasto wysokimi wieżami
kościoła do mola. Stąd rozciąga się bezkres
Morza Bałtyckiego. Co wieczór na molo goście uzdrowiska żegnają zachodzące słońce.
Zakochani umawiają się tu na randki. O
dowolnej porze doby spotyka się też grupki
rybaków, którzy niezależnie od pory roku z
morza jedną za drugą wyciągają stynki, płastugi i inne ryby.
Wieczorami, zwłaszcza po burzy, rzesze
bosonogich ludzi udają się na plażę. Są to
zbieracze bursztynu – resztek zburzonego
pałacu legendarnej królowej morza Juraty.
Wysłuchać legendy i wyobrazić sobie jak
wyglądał pałac boskiej Juraty i, oczywiście,
zapoznać się ze skarbami Bałtyku, najlepiej
jest w Muzeum Bursztynu, mieszczącym się

w byłej rezydencji hrabiów Tyszkiewiczów.
Muzeum szczyci się bodajże najbardziej wyjątkową, najwspanialszą na świecie kolekcją
bursztynu i inkluzji.
Do pałacu można trafić jedynie przechodząc przez założony przez Tyszkiewiczów
park. Warto skorzystać z okazji i pospacerować urokliwymi ścieżkami, obejrzeć wypielęgnowane kwietniki i wyniosłe łabędzie
pływajace po stawach. W parku spotyka
się wiele rodzin, karmiących rzesze pstrych
kaczek. Mija się też wykonaną na motywach smutnej litewskiej bajki „Eglė królowa
węży“ rzeźbę autorstwa Robertasa Antinisa – jeden z najpopularniejszych przykładów sztuki wizualnej na Litwie.
Jeżeli kogoś zachwyci białawy połysk
bursztynu, warto udać się do czynnego w
pobliżu muzeum warsztatu obróbki bursztynu. Można tam zobaczyć, jak kawałek
bursztynu staje sie elegancką ozdobą, a
może nawet wykonać ją własnoręcznie.
Jeżeli ktoś udał się na wycieczkę rowerem, powinien skręcić w odnowioną ostatnio za środki unijne Aleję Miłości. Na ulicy o
długości półtora kilometra rowerzyści mają

Wiosną i jesienią Połąga tchnie spokojem, pachnące sosnami powietrze i morze zapewniają jakościowy wypoczynek

do dyspozycji wygodną ścieżkę o szerokości 3 m. W razie zmęczenia można usiąść
na ławce. Przemierzając Ścieżkę Miłości,
mija się najpiękniejsze miejsca w uzdrowisku i dociera do owianej legendami Góry
Biruty. U jej podnóża znajduje się urządzona przez hrabiego F. Tyszkiewicza Grota
Lourdes – szeroka i niegłęboka pozioma
jaskinia – z rzeźbą Matki Boskiej. Po wejściu
zaś na górę – na najwyższą w Połądze wydmę, dech zaprze widok otwierający się na
morze. Wśród wysokich sosen znajduje się

też kaplica, która, jak głosi legenda, stoi w
miejscu, w którym została pochowana kapłanka-wajdelotka, żona wielkiego księcia
litewskiego Kiejstuta, Biruta.
Aleja Miłości stanowi część szlaku EuroVelo. Z Połągi można nim podróżować
w trzech kierunkach – przez Kłajpedę do
Nidy na Mierzei Kurońskiej, lub na Przylądek Ventė (Ventės ragas), po drugiej stronie
Zalewu Kurońskiego. W razie zaś udania się
w przeciwnym kierunku, można dotrzeć do
plaż na Łotwie.

Inne obiekty warte zwiedzenia w Połądze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Połąga jest poprzecinana ścieżkami rowerowymi

Rower – jeden z najwygodniejszych środków komunikacji
w kurorcie latem

Dom-Muzeum Antanasa Mončysa, ul. S. Daukanto 16
Dom-Muzeum J. Šliūpasa, ul. Vytauto 23A
Góra Biruty i kaplica, Birutės al.
Kurhaus w Połądze, ul. Vytauto 45
Miejsce Święte Żmudzinów, Ścieżka Kurszów, Święta (Šventoji)
Molo, ul. J. Basanavičiaus
Muzeum Bursztynu, ul. Vytauto 17
Park dziecięcy, al. Naglio / ul. Šermukšnių
Park Regionalny Pojurze (Pajūris)
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Projekty
Otwarcie hotelowego centrum konferencyjnego „Vanagupė“
Rozbudowa usług w centrum zdrowotnym i wypoczynkowym w hotelu
„Vanagupė“
Przyznane fundusze
1,25 mln €
Centrum hotelowe SPA gwarantujące wszechstronny
wypoczynek

W

Hotel „Vanagupė“
Ul. Vanagupės 31, Palanga
Tel. +370 460 41199
E-mail. reservation@vanagupe.lt
www.vanagupe.lt
I–VII godz. 00.00–24.00 val.

Organizowanie konferencji
Tel. +370 656 89602
E-mail sales@vanagupe.lt
SPA Centrum
Tel. +370 460 49409
E-mail spa@vanagupe.lt
Centrum Informacji Turystycznej w
Palanga
Ul. Kretingos 1, Palanga
Tel. +370 460 48 811
E-mail info@palangatic.lt
www.palangatic.lt

0m

Połądze otwarty hotel pięciogwiazdkowy „Vanagupė“ zaprasza na
wypoczynek gości stęsknionych spokoju i
miłej atmosfery. Tu urządzono aż 98 przestrzennych i wygodnych nowoczesnych
pokoi oraz apartamenty. W każdym stoją
stylowe włoskie meble z naturalnego drewna, wnętrze ma spokojne kolory, są miękkie materace, antyalergiczna pościel i inne
przyjemne drobiazgi proponowane przez
hotel.
Oprócz wypoczynku w pokojach hotel „Vanagupė“ proponuje również usługi
SPA – łaźnie, baseny, pyszną kuchnię restauracyjną a bar poleca napoje. W restauracji o wysokiej klasie tradycji europejskich
gościom proponowane są dania regionu
Morza Śródziemnego i szczególne wina,
zaś w obok istniejącym barze w otoczeniu

miłej i przyjaznej atmosfery wspaniale spędzić czas można zarówno z filiżanką świeżej
herbaty lub kawy, jak i ze szczególnym koktajlem lub kieliszkiem whyski.
Fundusze UE częściowo posłużyły przy
budowie centrum konferencyjnego największego w Litwie Zachodniej. To wspaniała możliwość zarówno wypoczynku, jak i
pracy w otoczeniu nadmorskiej przyrody. W
tym samym czasie w centrum konferencyjnym można organizować szersze spotkania,
niż na 700 osób. Poza tym jest ono łatwo
przyspasabiane do różnych imprez merytorycznych lub rozrywkowych.
Hotelowe centrum konferencyjne proponuje 10 różnorodnych sal. Za fundusze
strukturalne urządzona tu jest i zona dla
oczekujących: hol, winda, pomieszczenia pomocnicze, pokoje z garderobą dla

100

Na zdjęciu u góry – basen zapewniający wypoczynek w hotelu „Vanagupė“

W hotelu otwarte centrum konferencyjne najnowocześniejsze w Litwie Zachodniej
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Sala koncertowa
w Połądze
Centrum SPA proponuje odprężające zabiegi zarówno mężczyznom, jak i kobietom, parom oraz całej rodzinie

pracowników, wykonane prace fasadowe
uporządkowane otoczenie i sąsiedni teren.
We wszystkich salach ustawiono nowoczesne niezbędne środki techniczne,
również i urządzenie do tłumaczeń synchronicznych. Hotel ma doświadczenie
organizowania mniejszych szkoleń zakładowych, seminariów, jak i imprez międzynarodowych oraz konferencji, proponuje
również usługi zorganizowania uroczystych
bankietów i przyjęć. Oprócz tego, uczestnicy konferencji mogą korzystać z wszelkich
usług, jakie proponuje hotel: kuchni restauracyjnej, kompleksów basenu i łaźni centrum SPA, masaży, zabiegów zdrowotnych,
kortów tenisowych i usług urazmaicających
czas wolny.
Działające w hotelu centrum SPA zadawala nawet najbardziej wybrednych

gości. Za fundusze UE został urządzony
nowoczesny częściowo przykryty basen
z otwartą zoną wypoczynkową oraz obok
istniejąca restauracija. Latem restaurację
przekształca się w otwartą, zaś w okresie
chłodniejszym w zamkniętą. Centrum SPA
proponuje zabiegi odprężające zarówno
mężczyznom, jak i kobietom, parom lub
całej rodzinie. W czasie programów trwających od pół godziny do pięciu dni można wypróbować rytuały Azji Wschodniej,
wszelkie masaże odprężające, lecznicze
jacuzzi, łaźnie aromatyczne, zasmakować
terapii wodnej, muzycznej i świetlnej oraz
usług poprawiających kondycję i urodę.
Obok centrum SPA dla wygody gości urządzony jest kompleks sportowy: sala treningowa z symulatorami, korty tenisowe, plac
do koszykówki.

Sala koncertowa w Połądze
Ul. Vytauto 43, Palanga
Dworzec autobusowy w Połądze
Ul. Kretingos 1, Palanga

0m

W każdym pokoju na gości czekają stylowe meble włoskie z naturalnego drewna i wnętrze o spokojnych kolorach
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Na zdjęciu u góry – wizualizacja przyszłej sali koncertowej w Połądze

Centrum Informacji Turystycznej w
Połądze
Ul. Kretingos 1, Palanga
Tel. +370 460 48 811
E-mail info@palangatic.lt
www.palangatic.lt
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Projekt
Rekonstrukcja Letniej Sali Koncertowej
w Połądze – I etap urządzenia wielofunkcyjnego budynku kultury
Przyznane fundusze
2,89 mln €

Planuje się, że sala koncertowa lato otworzy swoje drzwi
już w 2015 roku

W

iększość amatorów muzyki dobrze
pamięta w Połądze kiedyś istniejącą
Estradę Letnią, gdzie występowali najsłynniejsi wykonawcy muzyki estradowej Litwy
i niejednokrotnie wykonawcy zagraniczni.
Tu swą karierę muzyczną rozpoczął również
lubiany przez publiczność litewską Stasys
Povilaitis.
Planuje się, że w 2015 r. słynna Estrada
Letnia znów otworzy swe podwoje, tym
razem zmieniona nie do poznania. Nowoczesna wielofunkcyjna sala koncertowa w
Połądze melomanów zapraszać będzie przez
cały rok. Początek prac renowacyjnych
ogłoszona została w 2013 r. W tym roku
Połąga obchodziła 760 lecie, uzdrowisko

Połągi – 125 lat, zaś sama Estrada Letnia
swoich wielbicieli zapraszała już 40 lat.
W unikalnej części miasta, mającej
status obiektu dziedzictwa kulturalnego,
podwoje otworzy budynek o wysokości 15
metrów, jego ogólna powierzchnia zajmie
4,3 tys. metrów kwadratowych. Tu nosi się
z zamiarem urządzenia sali koncertowej,
mieszczącej 2200 widzów, zaś po transformacji miejsc siedzących, by bliżej sceny
zostały miejsca stojące, ta przestrzeń pomieści 3000 słuchaczy. Budynek przypominający nakręcaną skrzynkę muzyczną
będzie przystosowany nie tylko dla koncertów muzyki popularnej i kameralnej, lecz i
innej działalności kompleksowej: imprezom

W muzyczną skrzynkę przypominającym budynku planuje się urządzić nowoczesną salę koncertową.

Sala koncertowa mieścić będzie ponad 200 tys. widzów

oświatowym, spędzaniu czasu wolnego i
rozrywkom, konferencjom, próbom zespołów i nawet projektom telewizyjnym – planuje się urządzenie studium, stawnowiska
na kamery i inną potrzebną instalację. Dla
wygody uczestników i gości w budynku sali
koncertowej w Połądze zostaną wybudowane jeszcze dwie mniejsze sale.Przewiduje

się, iż Letnia Sala Koncertowa podwoje otworzy już w 2015 r.
Sala Koncertowa w Połądze łączy różnorodną architekturę – obok istniejący skwer,
Kurhauz i inne budynki – będą cieszyć spokojnymi, otoczenia nieprzyćmiewającymi
kolorami – fasadom budynków dobrane tynki wykończeniowe i szkło koloru zielonego.

Sala koncertowa będzie przystosowana do koncertów muzyki kameralnej oraz popularnej
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Projekty
Odnowienie pałacu reprezentacyjnego
mieszczącego Muzeum Bursztynu w Połądze oraz jego dostosowanie do współczesnych potrzeb turystyki kulturowej
Odnowienie części historycznej ogrodu
botanicznego w Połądze oraz jej dostosowanie do potrzeb publicznych (I i II etapy)
Udzielone finansowanie
2,76 mln €
Ogród botaniczny – pewnie jedyna oaza spokoju w
tętniącej życiem Połądze

P
Muzeum Bursztynu w Połądze (Palanga)
ul. Vytauto 17, Połąga
Tel. +370 460 53 501
E-mail gintaro.muziejus@ldm.lt
www.pgm.lt
Wrzesień–maj II–VI godz. 11.00–17.00,
VII godz. 11.00–16.00
Czerwiec–sierpień II–VI godz. 10.00–20.00,
VII – godz. 10.00–19.00
Muzeum nieczynne w poniedziałki i
święta państwowe, w przeddzień świąt
państwowych czynne godzinę krócej

0m

Dworzec autobusowy w Połądze
ul. Kretingos 1, Połąga
 ~1,5 km
Centrum Informacji Turystycznej w
Połądze
ul. Kretingos 1, Połąga
Tel. +370 460 48 811
Email info@palangatic.lt
www.palangatic.lt
 ~1,5 km

odczas gdy fale Bałtyku uderzają o
wydmy, a północny wiatr wyrzuca
na brzeg kawałeczki bursztynu, po drugiej
stronie wydm, wśród wysokich sosen jest
cicho i przytulnie. W takim miejscu, w
małym nadmorskim miasteczku Połąga,
pod koniec XIX w. hrabia Feliks Tyszkiewicz
(1869–1933) z żoną Antoniną Tyszkiewicz
(1870–1951) rozpoczęli budowę wspaniałej
letniej rezydencji.
Z Niemiec został sprowadzony architekt
Franz Heinrich Schwechten (1841–1924),
który powszechne uznanie zdobył jako autor projektu dworca Anhalter Bahnhof w
Berlinie, z kolei za budowę Kościoła Pamięci
Cesarza Wilhelma I (1871–1888) został mu

120

Na zdjęciu u góry – w pałacu hrabiów Tyszkiewiczów urządzono Muzeum Bursztynu

Duży parter w ogrodzie botanicznym w Połądze

nadany tytuł architekta królewskiego oraz
stanowisko tajnego doradcy do spraw architektuty. W Połądze F. H. Schwechten
zaprojektował pałac w stylu neoklasycystycznym. Budowla o regularnych kształtach z wygiętą fasadą i tarasem, na który
wchodzi się dwustronnymi schodami, do
dziś zachwyca wdziękiem oraz wspaniałą
harmonią między architekturą i przyrodą.
Południową fasadę pałacu zdobił portyk kolumnowy i taras z balustradą. Stąd
można było zejść do ogrodu różanego. Do
fasady zachodniej w 1908 r. dobudowano
ośmioboczną kaplicę w stylu neorenesansowym z dachem w kształcie kopuły.
Piękny był też wystrój wnętrza pałacu.
Dokumenty, odnalezione w tajnym Archiwum Państwowym Pruskiego Dziedzictwa
Kulturowego w Berlinie poświadczają, że
pałac był wyposażony w najnowocześniejsze na owe czasy urządzenia: kanalizację,
system dostaw ciepłej i zimnej wody, centralne ogrzewanie. Żywność z kuchni do
Czerwonego Salonu, w którym przy stole z
czerwonego wierzbowca posiłki spożywała
rodzina hrabiowska, dostarczano windą.
Zastawa stołowa zdobiona herbami rodu
Tyszkiewiczów przechowywana była w kredensach w znajdującym się obok ogromnym salonie.
Wszystkie posiadłości rodu Tyszkiewczów słynęły ze wspaniałych parków. Rezydencja w Połądze pod tym względem
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Od strony południowej pałac otacza ogród różany w kształcie półowalu, który schodkami jest połączony z tarasami
pałacowymi

W salach reprezentacyjnych pałacu odtworzono dawny wystrój wnętrza, prezentowane są dzieła sztuki z przełomu
XVIII–XIX w. z zachowanych w Litewskim Muzeum Sztuki zbiorów hrabiów Tyszkiewiczów (autor Romualdas Budrys)

nie ustępowała innym. Wybitny francuski 1899 r. hrabia F. Tyszkiewicz urządził Grotę
architekt krajobrazu i botanik Édouard Lourdes – szeroką i niegłęboką jaskinię – z
François André (1840–1911) razem z sy- rzeźbą Matki Boskiej.
W 1933 r., po śmierci hrabiego, hrabina
nem René Édouardem André (1867–1942)
A. Tyszkiewiczowa próbowała sprzedać
i sadownikiem z Buyssen de Coulon w
pałac, gdyż po przeprowadzonej
Belgii kilka sezonów letnich spędzili
reformie rolnej nie była w stanie
w Połądze i stworzyli park o pogo utrzymać. Chęć nabycia powierzchni 101 ha, którego kręte
ścieżki prowadziły od piaszczysiadłości wyraził Skarb Państwa
w celu urządzenia w nim letniej
stych wydm i plaż Morza Bałrezydencji prezydenta Antanatyckiego przez przytulne leśne
polany, obok tajemniczych stasa Smetony (1874–1944). Po
wybuchu II wojny światowej
wów, do pałacu. Wzdłuż ścieżek,
A. Tyszkiewiczowa była zmuszojak w kalejdoskopie zmieniał się
krajobraz, jeden nastrój zastęna uciekać na Zachód. Pałac popował inny. W parku pojawiły
został bez gospodarza. Jednak nie
Mały parter ogrodu botasię klomby, nad stawami prze- nicznego ozdobiły rzeźby na długo. Wkrótce rozlokowało
rzucono mostki, wieczorem zaś kobiet z białego marmuru, się w nim wojsko niemieckie,
symbolizujące pory roku
później rosyjskie. Po ich wycofamagiczną atmosferę stwarzały
po mistrzowsku dobrane latarniu się po wspaniałości rezydennie. Z otoczonej legendami Góry Biruty cji nie zostało ani śladu.
rozlegała się wspaniała panorama na moMieszkańcom Połągi udało się jednak
rze. U podnóża góry od strony północnej w przekonać władze sowieckie, by pałac

przekazano na potrzeby kultury. W 1963 r.,
po długotrwałym remoncie, w pałacu Tyszkiewiczów podwoje otworzyło Muzeum
Bursztynu, które odtąd przyciągało zwiedzających swoimi unikatowymi zbiorami.
W l. 2010–2011 za środki unijne reprezentacyjny pałac został odnowiony. Odbudowano nie tylko zdobiące fasadę wazy, ale
też część wystroju wnętrza. Obecnie goście
muzeum mogą obejrzeć autentyczny wystrój z czasów zamieszkiwania tu rodziny
arystokrackiej. Dla zwiedzających otwarty
jest Salon Duży, Buduar Hrabiny, Pokój
Gościnny Niebieski, Gabinet Hrabiego
oraz Mały Pokój Gościnny, zwany również
przedpokojem hrabiego.
W salach eksponowane są meble, dywany, wyroby tekstylne, dzieła sztuki z
przełomu XVIII–XIX w. należące niegdyś

do Tyszkiewiczów i innych litewskich rodów szlacheckich oraz zgromadzone przez
nich antyczne dzieła sztuki. Gromadzący
starocie E. Tyszkiewicz swój zbiór przekazał
czynnemu w owym okresie w Wilnie Muzeum Staroci. Obecnie część przedmiotów
hrabiego można obejrzeć w Połądze.
Litewskie Muzeum Sztuki na piętrze pałacu urządziło nową ekspozycję bursztynu,
prezentującą ponad 5 tysięcy eksponatów.
Za środki unijne odnowiono również
park: uporządkowano ścieżki, tereny zielone, stawy, odnowiono oświetlenie, fontanny i schodki prowadzące na Górę Biruty.
Na gości muzeum czekają nie tylko stałe
ekspozycje, ale też różne wystawy czasowe,
zajęcia edukacyjne, latem na tarasie pałacowym organizowane są koncerty muzyki
klasycznej.

Cena biletów:
Dorośli – 8 Lt
Uczniowie, studenci, byli żołnierze służby zasadniczej, emeryci, członkowie Litewskiego Związku Plastyków, opiekunowie osób niepełnosprawnych – 4 Lt
Bezpłatnie ekspozycje i wystawy mogą zwiedzać dzieci w wieku przedszkolnym, wychowankowie domów dziecka, osoby niepełnosprawne, muzealnicy, nauczyciele
towarzyszący 10-osobowej grupie uczniów, pracownicy biur podróży, członkowie
Stowarzyszenia Przewodników towarzyszący co najmniej 10-osobowej grupie obywateli Litwy lub co najmniej 5-osobowej grupie obcokrajowców
Inne obiekty warte zwiedzenia w Połądze:

Zbiory muzealne liczą około 29 tys. eksponatów z bursztynu, w tym około 4,5 tys. prezentowanych jest na ekspozycji,
która co roku jest odnawiana, uzupełniana o unikatowe znaleziska archeologiczne, inkluzje i inne cenne eksponaty

• Góra Biruty i kaplica, Birutės al.
• Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Vytauto 55
• Warsztat obróbki bursztynu, ul. Vytauto 21 /ul. S. Dariaus ir S. Girėno 27
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Projekt
Utworzenie centrum SPA i talasoterapii
Przyznane fundusze
0,71 mln €

W samym centrum Połągi powstała oaza wypoczynkowa

U

Hotel „Palanga SPA Design“
Al. Birutės 60, Palanga
Tel. +370 460 41 411
E-mail. info@palangahotel.lt
www.design.palangahotel.lt

0m

Centrum Informacji turystycznej
w Połądze
Ul. Kretingos 1, Palanga
Tel. +370 460 48 811
E-mail. info@palangatic.lt
www.palangatic.lt

rocze otoczenie, ciepło materiałów
naturalnych, wyróżniająca się architektura pozostająca w harmonii z przyrodą,
wnętrze tworzone przez słynnych projektantów, usługi najwyższej jakości – to marzenie każdego zmęczonego tempem życia.
W otoczeniu lasów sosnowych stojące
gmachy hotelowe „Palanga SPA Design“ i
„Palanga SPA Luxury“ zapraszają podróżujących do odpoczynku nad morzem.
Zaledwie 50 m od hotelu na spokojne
spacery zaprasza aleja Birutės, zaś 200 m w
inną stronę słychać zgiełk na Jono Basanavičiaus promenadzie.
„Palanga SPA Design“ spodoba się tym,
którzy lubią niepowtarzalność otoczenia.
To jedyny hotel na świecie, gdzie podłoga pochylona jest pod kątem 7 stopni i

goście poczują się tu zupełnie w innej rzeczywistości. Zewnętrzne meble hotelowe
i na holu zaprojektowali znani mistrzowie
włoscy – projektantka Paola Lenti, kompanie „Bartex“, „Catellani & Smith“. Poręcza
schodowe dekorowane są przez litewskich
mistrzów kowali kwiatami ze spiżu. W interierze stosowane wyłącznie materiały naturalne najwyższej jakości: marmur grecki,
kwarc norweski, drewno oliwkowe i cedrowe, autentyczne dywany perskie, spiżowe
elementy dekoracyjne wnętrza.
W pokojach gości cieszyć będą dywany z wełny naturalnej. Meble w pokojach
gościnnych projektowali znani mistrzowie
litewscy.
W hotelu urządzona przestrzenna i
miła restauracja o wnętrzu dekorowanym

200

Na zdjęciu u góry – hotel „Palanga SPA Design“

Na gości „Palanga SPA Design“ czeka bogate wnętrze, pozostające w harmonii z przyrodą

312

MAŁA LITWA I ŻMUDŹ

Kompleks wypoczynkowy „Mėguva Resort Hotel“

313

Kompleks
wypoczynkowy
„Mėguva Resort Hotel“
Odzyskać siły fizyczne i psychiczne pomogą różnorodne zabiegi zdrowotne i kosmetyczne

drewnem tekowym i roślinami egzotycznymi tworzy atmosferę uzdrowiskową.
Konsumując po mistrzowsku przez kucharzy przygotowane potrawy można tu przez
przestrzenne okna podziwiać urok wyłaniającego się lasu sosnowego. Do celów biznesowych w hotelu służy sala konferencyjna z
pełnym niezbędnym wyposażeniem.
W 2013 r. zostało otwarte centrum SPA
i talasoterapii, gdzie można odetchnąć od
codziennych zmartwień. Odzyskać siły fizyczne i psychiczne pomogą różne zabiegi
zdrowotne i kosmetyczne. Tu znajdziemy
również centrum sportowe. W kompleksach hotelowych SPA i łaźniowych zapraszani są na odpoczynek zarówno klienci
hotelu, jak i inni goście Połągi.
Z funduszy strukturalnych UE było częściowo sfinansowane tworzenie centrum

SPA i talasoterapii. Talasoterapia – to zabiegi lecznicze i tonizujące, do których
wykorzystywane są naturalne zasoby przyrodnicze. To klimat morski, woda, wodorosty i błota morskie, plażowanie, terapia
piaskowa. Woda morska wyróżnia się obfitością soli mineralnych i mikroelementów,
które dodają człowiekowi energii, działają
uspakajająco, pomagają pokonać stres i
zmęczenie, ulepszają procesy metaboliczne. Rzeźkie powietrze, słońce, ćwiczenia
indywidualne nad morzem, zrównoważone
odżywianie, kąpiele wodne, talasoterapia,
zabiegi przy wykorzystaniu błota leczniczego, czynniki uzdrowiskowo-klimatyczne pozytywnie oddziaływują na organizm ludzki
i przeznaczone są wszystkim chętnym, dążącym do wzmocnienia swego zdrowia i
przyjemności.

„Mėguva Resort Hotel“
Ul. Venecijos aklg. 4, Žibininkai,
Rej. Kretinga
Tel. +370 610 00450
E-mail info@meguvaresorthotel.com
www.meguvaresorthotel.com
I–VII godz. 00.00–24.00

0m

W kompleksie hotelowym i łaźniowym SPA zaprasza się na wypoczynek zarówno klientów hotelowych, jak i gości
Połągi

Centrum informacji turystycznej
rejonu Kretinga
Ul. Vilniaus 2B, Kretinga
Tel. +370 445 73 102
E-mail vadybininke@kretingosturizmas.
info
www.kretingosturizmas.info

600

Na zdjęciu u góry – kompleks wypoczynkowy „Mėguva Resort Hotel“
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Projekt
Wieś Mėguva
Przyznane fundusze
2,42 mln. €

N

a Litwie Zachodniej we wsi Žibininkai
na obrzeżu masywu leśnego jest wieś
Mėguva, zapewniająca aktywny wypoczynek, noclegi, proponująca turystykę merytoryczną wraz z wyżywieniem i usługami
turystyki poznawczej. Pomysł odtworzenia
kiedyś istniejącej tu osady Mėguva opiera
się o źródła historyczne – jeszcze w XI–XIII
w. to miejsce nosiło taką nazwę.
W chwili obecnej jest tu kompleks wypoczynkowy „Mėguva Resort Hotel“. To
260 miejscami dysponujący hotel, na którego terenie wybudowano 7 parterowych
i 17 piętrowych willi z drewna przeznaczonych do zamieszkania. Wykończenie wzorowano na szesnastowiecznych MėguvosKuršo elementach architektonicznych.
Wille piętrowe przeznaczone są do zamieszkania całych rodzin z przestronnymi

Kiedyś na tym terenie istniała osada Mėguva

Wieś Mėguva mieści się wśród cudnej przyrody

pokojami gościnnymi i odkrytym tarasem
na parterze
willi oraz dwoma oddzielnymi sypialniami na piętrze. W północnej części zagrody
zgodnie z zasadami litewskiego budownictwa postawiono stodołę oraz chatę z
zachowaniem autentycznej etnograficznej fasady eksterieru. Przy otwarciu osady
Mėguva w znacznym stopniu przysłużyły
się i fundusze strukturalne UE.
We wsi etnograficznej Mėguva udzielane są nowe i nietypowe usługi turystyczne:
demonstrowane są stare rzemiosła tradycyjne, organizowane gościom jedno- lub
kilkudniowe szkolenia w zakresie rzemiosł
tradycyjnych, tygodniowe programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży (dotyczące
tkactwa, plecenia, dziania na drutach, szycia i wykonywania amuletów, garncarstwa,

obróbki bursztynu itp.), organizowane są
obozy dla dzieci i młodzieży, święta kalendarzowe i tradycyjne święta rodzinne. Tym
sposobem dąży się do rozwijania kultury
krainy Mėguva, utrzymywania obyczajów i
tradycji.
W przytulnej restauracji-barze na 100
miejsc „Mėguva Resort Hotel“ dla wczesnych gości proponowane są syte śniadania,
śpieszącym się – obiady biznes, smakoszom – przez mistrzów kucharskich proponowany zestaw słodyczy. Tu przyjemnie
jest spożywać obiady, zjeść romantyczną
kolację lub zorganizować uroczyste przyjęcie, zaś kucharze kierują się zasadą, że
wszystko ma być świeże, sezonowe i wyhodowane na Litwie. Dzięki wspaniałym
daniom kuchni zapomnimy o wszystkich
zmartwieniach minionego dnia.

Sklepiony dach „Mėguva Resort Hotel“ o zmierzchu zdobią lampy symbolizujące gwiazdy. Szczególnie miło spędzać
czas samotnie lub w towarzystwie przyjaciół na otwartym tarasie o ciepłej porze
roku przy filiżance kawy lub po prostu na
pogadance z przyjaciółmi.

Przytulne wnętrze „Mėguva Resort Hotel“

Drewniane wille w Mėguva zbudowane zgodnie z zasadami litewskich zagród

W willach na gości czeka wygodny odpoczynek i spokojem tchnące otoczenie
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Projekty
Renowacja i dostosowanie do potrzeb
turystycznych zabytkowych budynków
dworu w Kretyndze
Renowacja i dostosowanie do potrzeb
turystycznych domu ekonoma – zabytkowego budynku dworu w Kretyndze
Udzielone finansowanie
2,51 mln €
W głównym budynku dworskim urządzono ekspozycję
poświęconą historii i kulturze

N
Dwór w Kretyndze (Kretinga)
ul. Vilniaus 20, Kretynga
Tel. +370 445 77 323, +370 445 77 612
E-mail kretingosmuziejus@takas.lt
www.kretingosmuziejus.lt
Godziny otwarcia:
Październik–kwiecień
I–V godz. 8.00–17.00
Maj–wrzesień
I–V godz. 8.00–17.00
VI–VII godz. 12.00–17.00
Ośrodek jeździecki czynny
III–VII godz. 12.00–18.00

Dworzec autobusowy w Kretyndze
ul. Šventosios 1, Kretynga
 ~3 km
Centrum Informacji Turystycznej w
Rejonie Kretyngowskim
ul. Vilniaus 2B, Kretynga
Tel. +370 445 73 102
E-mail vadybininke@kretingosturizmas.info
www.kretingosturizmas.info
 ~2 km

a historii pięknego, pełnego zieleni
nadmorskiego miasta Kretynga swoje
piętno odcisnęło kilka słynnych litewskich
rodów: Chodkiewiczowie, Sapiehowie,
Massalscy, Zubowowie oraz Tyszkiewiczowie. Ich wpływ jest szczególnie widoczny
we dworze w Kretyndze.
W XV–XVII w. dwór był własnością możnego rodu Chodkiewiczów. W 1617 r. Jan Karol Chodkiewicz (około 1561–1621) nieopodal swojej posiadłości wybudował kościół i
klasztor franciszkański oraz założył miasto
Kretyngę. Od 1662 r. przez prawie sto lat
dwór i miasto znajdowały się w posiadaniu
Sapiehów. W połowie XVIII w. w Kretyndze
osiedli Massalscy, którzy przebudowali dwór
i założyli duży sad. Przypuszcza się, że to
właśnie biskup wileński, książę Ignacy Jakub
Massalski (1726–1794), sprowadził do Kretyngi rośliny egzotyczne, które dały początek
oranżerii. W XIX w. majątek był własnością
rodziny Zubowów. Wzniesiono wówczas

nowy pałac w stylu secesyjnym, założono
park, który w pierwszej połowie XIX w. był
wymieniany wśród pięciu najpiękniejszych w
powiecie telszewskim.
Okres rozkwitu dwór w Kretyndze przeżywał za czasów Tyszkiewiczów. W 1874
r. w drodze licytacji majątek nabył Józef
Tyszkiewicz (1835–1891), który odnowił
pałac, ozdobił go cennymi dziełami sztuki
oraz trofeami myśliwskimi, założył bibliotekę, urządził kilka wystawnych sal i kaplicę.
Na jego zlecenie wybudowano czteropoziomową oszkloną oranżerię, największą w
owym okresie w Europie.
Hrabia przebudował również park: zasadził sprowadzone z zagranicy drzewa i
krzewy dekoracyjne, urządził mnóstwo
kwietników oraz ustawił fontanny zdobione
rzeźbami. W parku urządzono 3 kaskadowe
stawy z wodospadami, ustawiono altanki,
na skrzyżowaniu alejek pojawiły się miejsca
służące do wypoczynku.

Kretingos parko
III tvenkinys

Kretingos parko
II tvenkinys

0m

Kretingos parko
I tvenkinys

150

Na zdjęciu u góry – we dworze w Kretyndze, który przez długi czas był w posiadaniu hrabiów Tyszkiewiczów, czynne
jest muzeum

Wyjątkowa ekspozycja w oranżerii „Od zbioru kaktusów do kwiatów bugenwilii“
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W odbudowanym młynie wodnym czynna jest ekspozycja poświęcona etnografii, archeologii, numizmatyce, histori
i kulturze

Niejeden budynek dworski pamięta
czasy Tyszkiewiczów oraz jeszcze bardziej
zamierzchłe. Jednym z nich jest młyn, w
którym Tyszkiewiczowie urządzili pierwszą na Litwie elektrownię wodną. Wartość
architektoniczną ma również wozownia
wybudowana z czerwonej cegły i kamieni.
Przechowywano w niej karety, inne powozy
oraz mieściła się wytwórnia oleju z orzechów kokosowych. Wart uwagi jest dom
ekonoma – tego typu budynki z kamieni
spotyka się jedynie na terenie Żmudzi Zachodniej. W piwnicy domu zachowały się
malowidła ścienne i sufitowe z połowy XIX
w. Dużą wartość ma również dawny szpital, w którym córka J. Tyszkiewicza, Maria
Tyszkiewicz (1871–1943), w 1898 r. założyła
pierwsze litewskie przedszkole.
W 1992 r. w pałacu ulokowało się muzeum. Park dzięki staraniom jego pracowników
swoim pięknem dorównuje temu z czasów
Tyszkiewiczów. Zwiedzający dwór lubią spacerować zadbanymi ścieżkami parkowymi,
zatrzymywać się w miejscach wypoczynkowych oraz oglądać ekspozycje zewnętrzne.
Szczególnym zainteresowaniem turystów

cieszy się kalendarz astronomiczny z zegarem słonecznym (aut. R. Gorodeckienė) –
jest to kompozycja złożona z 13 rzeźb ilustrujących dawne tradycje Bałtów.
W celu zwiększenia atrakcyjności zespołu dworskiego muzeum skorzystało ze środków z funduszy strukturalnych UE. Za uzyskane pieniądze poddano renowacji pałac,
oranżerię, wozownię oraz młyn wodny. W
odnowionych salach urządzono ekspozycje
etnograficzne, numizmatyczne, poświęcone prehistorii, historii i kulturze regionu
oraz dworu. W oranżerii odnowiona została
ekspozycja botaniczna, zwiedzający mają
możliwość obejrzenia kolekcji rzadkich roślin. W chwili obecnej odnawiany jest również dom ekonoma, w którym odtworzone
zostaną pochodzące z XIX w. polichromie
ścienne i sufitowe.
We dworze czynna jest kawiarnia, można tu zorganizować sesję fotograficzną oraz
wynająć salę.
Odbywają się konferencje naukowe, wystawy, koncerty muzyki klasycznej i popularnej, imprezy kulturalne i edukacyjne. Co
trzy lata organizowane jest Święto Dworu.

Kalendarz astronomiczny z zegarem słonecznym cieszy się zainteresowaniem zwiedzających

Cena biletów:
Ekspozycje w pałacu i młynie
wodnym:
dorośli – 8 Lt
uczniowie, studenci – 3 Lt
seniorzy – 5 Lt
Ekspozycje w pałacu i oranżerii:
dorośli – 6 Lt
uczniowie, studenci – 2 Lt
seniorzy – 3 Lt
Ekspozycja etnograficzna „Tarcza
Słońca“ w młynie wodnym:
dorośli – 4 Lt
uczniowie, studenci – 2 Lt
seniorzy – 3 Lt

Osoby niepełnosprawne, wychowankowie
domów dziecka, dzieci w wieku
przedszkolnym – bezpłatnie
Usługi przewodnika (1 godz.).:
zwiedzanie pałacu głównego – 20 Lt
zwiedzanie pałacu głównego (w języku
obcym) – 30 Lt
zwiedzanie młyna wodnego – 10 Lt
zwiedzanie młyna wodnego (w języku
obcym) – 15 Lt
zwiedzanie parku pałacowego – 10 Lt
zwiedzanie parku pałacowego (w języku
obcym) – 15 Lt

Inne obiekty warte zwiedzenia w Kretyndze i rejonie kretyngowskim:
•
•
•
•

W odnowionym dworskim młynie wodnym urządzono
ekspozycje muzealne

W parku dworskim prowadzone są wycieczki, organizowane różne imprezy, wystawy prac florystycznych

Dawny cmentarz parafialny, kaplica hrabiów Tyszkiewiczów, ul. Vilniaus , Kretynga
Dom-Muzeum Orvydasów, w pobliżu drogi Płungiany-Skuodas, rejon kretyngowski
Grota Lourdes, ul. J. Pabrėžos , Kretynga
Klasztor bernardynów w Kretyndze i Muzeum Biskupa Motiejusa Valančiusa, wieś
Nasrėnai, rejon kretyngowski
• Kościół ewangelicko-luterański, pl. Rotušės 8, Kretynga
• Zespół architektoniczny klasztoru franciszkanów i kościoła Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny, ul. Vilniaus 2, Kretynga

320

MAŁA LITWA I ŻMUDŹ

Krajowe Muzeum Kamieni Vaclovasa Intasa

Krajowe Muzeum Kamieni
Vaclovasa Intasa

321

Projekt
Rozwój Krajowego Muzeum Kamieni
Vaclovasa Intasa
Udzielone finansowanie
0,20 mln €

Urządzona w młynie kameralna ekspozycja kamieni zapoznaje z historią lodowców i procesami geologicznymi

Ż
Krajowe Muzeum Kamieni
Vaclovasa Intasa
ul. Salantų 2, Masiady (Mosėdis),
rejon szkudowski (Skuodas)
Tel. +370 440 76 291
E-mail sekretore@akmenumuziejus.lt
www.akmenumuziejus.lt
Maj–październik I–VII godz.10.00–
20.00
Listopad–kwiecień I–V godz. 8.00–17.00

0 km

Dworzec autobusowy w Szkudach
(Skuodas)
ul. Vilniaus 34, Szkudy
 ~14 km
Dział Kultury i Turystyki Urzędu
Rejonu Szkudowskiego
ul. Gedimino 1, Szkudy
Tel. +370 440 73 935
E-mail info@skouds.lt
www.skouds.lt
 ~13 km

2

Na zdjęciu u góry – młyn wodny, w którym czynne jest muzeum kamieni

mudzin Vaclovas Intas (1925–2007)
był lekarzem, zasłynął jednak nie działalnością leczniczą, a bezgraniczną pasją do
kamieni, która jak niebezpieczna infekcja
rozszerzyła się na okolice miasteczka, w
którym mieszkał.
W 1957 r. młody lekarz został kierownikiem nowego szpitala w Masiadach. Legenda głosi, że pewnego razu odwiedzając pacjentów w sąsiedniej wsi zobaczył kamień
ważący około pięćdziesięciu kilogramów.
Lekarzowi wydał się on tak piękny, że nie
zwlekając rowerem przewiózł go na szpitalne podwórko. Było to decydujące wydarzenie – miłość do kamieni nie opuściła lekarza
do ostatnich dni życia.
Latem Intas jeździł rowerem po okolicy, oznakowywał bardziej ciekawe głazy,
odwiedzał kamieniołomy. Większość interesujących „mieszkańców pól“ sam przewiózł wozem zaprzęgniętym w szpitalnego
konia. Zimą pomagali mu melioranci ze

Szkud. Niekiedy podróż kamieni ważących
kilkadziesiąt ton do Masiad trwała tydzień.
Z biegiem czasu, gdy kamienie przestały
się mieścić na szpitalnym podwórku, uparty lekarz zaczął je umieszczać na obrzeżach
ulic. Wtedy to na ‘chorobę kamienną‘ zapadli również inni mieszkańcy Masiad.
Obecnie każde gospodarstwo jest ozdobione takimi eksponatami.
Po zebraniu pokaźnej ilości kamieni,
lekarz porozumiał się ze specjalistami. Fachowcy zaproponowali łączyć je z roślinami
i zbiornikami wodnymi. Najpierw alpinarium pojawiło się na terenie szpitala, zajęło powierzchnię półtora hektara, później
kamienie ułożono przy ulicy Kapų (obecnie
Akmenų), przy której mieści się szpital, po
pożarze w 1962 r. – również w centrum
miasteczka oraz na łąkach o powierzchni
ponad ośmiu hektarów nad rzeką Bartuva.
Wiadomość o kamieniach lekarza-dziwaka przekroczyła granice kraju, dlatego

Największe kamienie upamiętniają najwybitniejsze
osobistości ze Żmudzi i Litwy, kamienie przypominają o
ważnych wydarzeniach i znaczących datach

Ekspozycja zapoznaje z klasyfikacją skał, kamieniami
przywiezionymi z różnych krajów i przekazanymi w darze
muzeum, bogatą kolekcją piasków
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Ekspozycja zewnętrzna muzeum liczy ponad 200 dużych głazów, które są eksponowane pod otwartym niebem na
zajmującym powierzchnię 8 ha tarasie doliny rzeki Bartuva

w 1979 r. ówczesna Rada Ministrów Litwy
wydała decyzję o założeniu w Masiadach
krajowego muzeum kamieni. V. Intas został
jego dyrektorem. Funkcje pełnił do 2000 r.
V. Intas lubił podróżować, interesowała
go roślinność występująca w innych krajach. Zwiedził większość słynnych ogrodów
botanicznych, przebył lasy i góry w byłym
Związku Radzieckim. Z wyjazdów przywoził
do Masiad niespotykane dotąd na Litwie
rośliny. Jeszcze przed założeniem muzeum
w miasteczku rosło około 1000 różnych
odmian roślin. Na stawach w Masiadach V.
Intas hodował łabędzie i dzikie kaczki.

Pomnik założyciela muzeum kamieni Vaclovasa Intasa

Mimo iż kolekcjoner sam finansował
dostarczanie kamieni, mieszkańców miasteczka potrafił zachęcić do dbałości o środowisko – w ciągu kilku dziesięcioleci zorganizował około 340 czynów społecznych, w
których wzięło udział około półtora tysiąca
osób.
Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, ekspozycja uzyskała nazwę Krajowego
Muzeum Kamieni Vaclovasa Intasa. Obecnie eksponowanych jest ponad 150 tysięcy
kamieni. W większości są to rozpowszechnione na Litwie bałtyckie głazy skalne. Największy eksponat muzealny waży 50 ton,
najmniejszy – zaledwie kilka gramów.
Gościom pokazywane są również wyroby
z kamieni – schody, ścieżki, ścianki oporowe,
nawierzchnie, mostki, ogrodzenia i in.
Ostatnio za środki unijne został poddany
renowacji liczący dwa stulecia młyn wodny.
W trzech salach odnowiono ekspozycje – są
tu do obejrzenia mapy geologiczne, fragmenty skał, skamieliny zawierające szczątki
zwierząt i roślin. O medycznym zawodzie
inicjatora i gospodarza zbiorów przypominają eksponowane tu twory znalezione w
organizmach ludzkich, zwane kamieniami.
Zwiedzający mogą wypocząć w przytulnej
kawiarni czynnej w młynie. Mieści się w nim
też administracja muzeum.

Podczas spaceru po Masiadach można poczuć urok zwykłego kamienia, harmoninę między kamieniami i roślinami,
zaczerpnąć żmudzkiej mocy, cierpliwości i zdecydowania

Cena biletów:
Dorośli – 5 Lt
Uczniowie, studenci, emeryci – 2 Lt
Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie oraz dzieci w wieku przedszkolnym –
bezpłatnie
Od 2 maja do 31 października wymagane jest uprzednie zamówienie przewodnika, w
dni robocze tel. +370 440 76 291, w soboty i niedziele tel. +370 440 76312
Inne obiekty warte zwiedzenia w Masiadach:
•
•
•
•
•

Dom lekarza Vaclovasa Intasa, ul. Akmenų 28
Kamień Šilalė (piąty pod względem wielkości głaz na Litwie)
Kamień z ołtarza ofiarnego, wieś Šilalė, w pobliżu Masiad
Kościół Św. Michała Archanioła
Rezerwat geologiczny Šaukliai, 3 km na południowy zachód od Masiad
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Projekty
Dostosowanie pałacu dworskiego w
Rennowie do potrzeb turystycznych
Dostosowanie innych budynków dworskich w Rennowie (kotłowni, spichlerza)
do potrzeb turystycznych
Udzielone finansowanie
1,09 mln €

Parterowy pałac z ryzalitem środkowym i piętrowymi
bocznymi

W

Dwór w Rennowie (Renavas)
Rennów, rejon możejkowski (Mažeikiai)
Tel. +370 443 43 668
III–VII godz. 10.00–18.00
Dworzec autobusowy w Możejkach
ul. Respublikos 17, Możejki
 ~20 km

Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Możejkach
ul. Ventos 8 A, Możejki
Tel. +370 443 67 177
E-mail mtvic@mazeikiai.lt
www.infocentras.mazeikiai.lt
 ~19 km

Skuodas, Mažeikiai

0 km

Rennowie, nad brzegiem rzeki Varduva, znajduje się jeden z najciekawszych i najlepiej zachowanych kompleksów dworskich na Żmudzi. Zwiedzający
często rozpoznają ten dwór z filmu fabularnego o „sprawiedliwym świata“ Tadasie
Blindzie (1846–1877).
W źródłach pisanych wzmianki o posiadłości w Rennowie pojawiły się w XVI
w. Wówczas dwór był rzekomo drewniany
i miał słomiany dach. Pod koniec XVII w.
posiadłość przeszła w ręce zniemczałej rodziny francuskiej Roennów (niem. Rönne).
Wtedy to dwór zwany Gaurai zaczęto nazywać Rennów, gdyż dla lokalnych mieszkańców nazwisko gospodarzy miało dziwne
brzmienie.
W połowie XIX w., w czasach gospodarowania w majątku namiętnego sadownika,
barona Antoniego Roenna (1794–1877), zasadzono ogromny sad i założono park w stylu angielskim o powierzchni 18 ha. W parku z
inicjatywy barona wykopano stawy, wymurowano kamienne schody i ustawiono ławki.

Ponieważ baron nie miał dzieci, cały
swój majątek zapisał krewnemu Feliksowi
Mielżyńskiemu (1871–1910). Skromny, ale
dość ozdobny pałac słynął z cennych zbiorów
obrazów oraz antycznych dzieł sztuki. Rodzina Mielżyńskich szczególnie szczyciła się
porcelaną pochodzącą z różnych wytwórni
europejskich. Biblioteka liczyła ponad 1000
bogato zdobionych woluminów, w większości – w języku niemieckim i łacińskim.
Gospodarz nie tylko upiększał pałac, ale
też nad rzeczką Varduva założył nowy park
o powierzchni około 6 ha. Obecnie można
w nim obejrzeć najgrubszy na Litwie świerk.
Jego średnica sięga 1,2 m. Park słynie też z
wybryku przyrody – lipy o sześciu pniach.
W 1869 r. we dworze nauczycielem
był Laurynas Ivinskis (1810–1881), autor
pierwszego litewskiego kalendarza, działacz
oświatowy, obrońca języka litewskiego i
zbieracz folkloru żmudzkiego.
Przed I wojną światową we dworze w
Rennowie próbowano hodować jedwabniki
morwowe z myślą o produkcji jedwabiu. Do

2

Na zdjęciu u góry – portyk z czterema kolumnami toskańskimi zdobiący główną fasadę pałacu dworskiego w Rennowie

Ściany byłej sali lustrzanej zdobią pilastry korynckie, sufit – kasetony z motywem kwiatowym. W sali jest kominek i
dwa białe piece kaflowe
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Zachowane z okresu klasycyzmu kominki z białego marmuru w holu i sali lustrzanej

Na drewnianą galerię wchodzi się wijącymi się schodami
żeliwnymi, jak głosi legenda, wyprodukowanymi w tym
samym zakładzie, co elementy Wieży Eiffla

dziś w parku dworskim żyją liczne kolonie
nietoperzy. Przypuszcza się, że w dziuplach
drzew parku w Rennowie żyje około 500
nietoperzy.
Po śmierci F. Mielżyńskiego aż do wybuchu II wojny światowej majątkiem zarządzały wdowa i córka Maria Januszowa
Zdziechowska.
W 1980 r. pałac dworski w Rennowie zaczęto odnawiać, po szesnastu latach założono w nim oddział Muzeum w Możejkach.
Obecnie w salach pałacowych eksponowane są dzieła sztuki, organizowane wystawy
czasowe.
W ostatnich latach za środki unijne odnowiono fasadę pałacu, drzwi, schody,
podłogę, wymieniono dach i okna. Część
pomieszczeń pałacowych dostosowano do
świadczenia usług żywieniowych. W byłej

kotłowni założono centrum tradycyjnych
rzemiosł, zaś w byłym spichlerzu istnieje
możliwość organizowania konferencji i seminariów. Uporządkowano również teren
wokół pałacu.
Z tarasów pałacowych rozciąga się wspaniały widok na rzekę; romantycznie nastraja
również spacer obsadzoną bluszczem pergolą (budowlą ogrodową w postaci zacienionej alei, złożoną z dwóch rzędów podpór
i ułożonej na nich lekkiej kratownicy lub
układu belek).
Dwór kryje też więcej tajemnic. Podczas
koszenia trawy natrafiono na otwór – powiada się, że podziemiami znajdującymi
się pod pałacem można trafić na drugi
brzeg rzeki. Chcąc poznać wszystkie tajemnice Rennowa trzeba po prostu tu
przyjechać.
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Park jest dostosowany do potrzeb wczasowiczów, wytyczono ścieżki spacerowe, urządzono miejsca wypoczynku, punkty obserwacyjne

Inne obiekty warte zwiedzenia w Możejkach i rejonie możejkowskim:
•
•
•
•

Dwór w Dautarai, wieś Dautarai, rejon możejkowski
Grodzisko Daubariai, wieś Daubariai, rejon możejkowski
Muzeum Aptekarstwa, ul. Tilto 3, Viekšniai, rejon możejkowski
Muzeum pioniera lotnictwa Aleksandrasa Griškevičiusa, ul. Akmenės 10, Viekšniai,
rejon możejkowski
• Muzeum Šatrijos Ragany, wieś Židikai, rejon możejkowski
• Muzeum w Możejkach, ul. Burbos 9, Możejki
• Dyrekcja Parku Regionalnego Venta , ul. S. Dariaus ir S. Girėno 2, Viekšniai, rejon
możejkowski
W salach dworskich eksponowane są wyroby jubilerskie, kowalskie, tekstylne, graficzne i inne
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Projekt
Zagospodarowanie infrastruktury Muzeum Zimnej Wojny i terenu wokół obiektu
Udzielone finansowanie
1,58 mln €

Muzeum Zimnej Wojny

M
Muzeum Zimnej Wojny
ul. Šilinės 4, wieś Plokščiai, rejon płungiański
Tel. +370 448 49 231, +370 677 86 574
E-mail info@zemaitijosnp.lt
www.saltojokaromuziejus.lt
Maj–wrzesień
I–VII co godzinę 10.00-18.00
Październik–kwiecień
I–VII godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
Osoby zainteresowane zwiedzaniem powinny
dzwonić pod nr tel. +370 448 49 231,
+370 677 86 574
Dworzec autobusowy w Płungianach
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 29, Płungiany
 ~13 km

0 km

Centrum Informacji Turystycznej w
Rejonie Płungiańskim
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 27, Płungiany
Tel. +370 687 70 339
E-mail gintare.gureviciute@plunge.lt
www.plunge.lt
 ~13 km
Centrum Informacji Żmudzkiego Parku
Narodowego w Płotelach
ul. Didžioji 8, Płotele, rejon płungiański
Tel. +370 448 49 231
E-mail info@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt
 ~9 km

imo, że II wojna światowa zakończyła się rozgromieniem Niemiec w
1945 r., ryzyko poważnych konfliktów nie
zniknęło. Zwycięzcy wojny, czyli ZSRR oraz
USA, wdali się w rywalizację między sobą
w zakresie zbrojeń, ideologii, szpiegostwa,
technologii kosmicznych i in.
Niemal równocześnie z rozpoczęciem
przez Amerykę budowy podziemnych baz
wojskowych, w 1960 r. Związek Radziecki
podjął na Litwie, czyli terenie najbardziej
wysuniętym na Zachód, prace w zakresie
budowy pierwszej radzieckiej podziemnej
bazy rakietowej. Malownicze brzegi jeziora
Płotele (Płotele), otoczone szumiącym lasem Plokštinė ze względu na teren wzniesiony średnio 170 m n.p.m., lekki grunt, w
pobliżu widniejące jedynie pojedyncze ubogie zagrody chłopskie doskonale nadawały
się na lokalizację obiektu wojskowego. Stąd
można było roztoczyć kontrolę nad całą Europą Zachodnią.
Po odkupieniu działek za 4,5 tys. rubli, w
ciągu dwóch lat około 10 tysięcy żołnierzy

wykopało łopatami w lesie Plokštinė włazy o głębokości 27 m. Następnie wylano
je betonem i zamontowano urządzenia:
stację elektryczną i radiową, panel sterowania oraz blok technologiczny. Pojawił się
również pokój wypoczynkowy dla wartowników. W celu ochrony pomieszczeń przed
wodą dach obiektu uszczelniono płynnym
szkłem. Wszystko ukryto pod ziemią.
Teren był otoczony ogrodzeniem złożonym z 6 przewodów: alarmowego oraz
drutu kolczastego pod wysokim napięciem.
Budowę zakończono 31 grudnia 1962 r.
Dwie godziny przed powitaniem Nowego
Roku żołnierze rozpoczęli pierwszą służbę
wartowniczą.
We włazach w lesie Plokštinė były
przechowywane cztery rakiety balistyczne średniego zasięgu R-12 o mocy 1-2,3
megatony i długości 23 m. Były one nakierowane na byłych sojuszników USA –
przeważnie Norwegię, Wielką Brytanię,
Hiszpanię, ówczesne Niemcy Zachodnie.
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Na zdjęciu u góry – eksponowane są unikatowe materiały wizualne, opowiadające o systemie tajnych zbrojeń
jądrowych w imperium sowieckim i zasadach jego działania

W muzeum demonstrowane są przykłady oraz makiety rakiet bojowych i innych rodzajów broni z okresu Zimnej Wojny
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Muzeum Zimnej Wojny
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Kompleks Muzeum Zimnej Wojny (byłe podziemne miejsce odpalania rakiet)

Co trzy cztery lata w zależności od sytuZmiana – 9 oficerów i 22 żołnierzy – w
acji politycznej zmieniano ich nakiero- bazie rakietowej przeważnie trwała trzy
doby, natomiast wartownicy zmieniali się
wanie.
Z uwagi na brak miejsca w Plokštinė, co 6 godzin. Wszyscy pozostali – około 320
większa ilość nośników rakietowych znaj- oficerów i żołnierzy, mieszkali w pobliskim
dowała się w pobliskich Szatejkach. Rok miasteczku wojskowym. Znajdował się w
nim sztab, koszary wojskowe,
przed wykopaniem włazów
hotel oficerski, dwie stołóww Plokštinė wybudowano
tam specjalny magazyn. W
ki – osobno dla oficerów i
Szatejkach na odpalenie czeżołnierzy, punkt medyczny,
magazyn żywnościowy oraz
kało ponadto osiem rakiet
garaż. We włazach, w razie
naziemnych.
potrzeby, można było przeżyć
Baza podziemna w lesie
15 dób.
Plokštinė i naziemna w SzaW ciągu szesnastu lat
tejkach tworzyły 79 Pułk
istnienia bazy wojskowej w
Rakietowy. Jego dowódcy
Plokštinė nie odpalono ani
mieszkali w Płungianach.
Atrybuty armii sowieckiej
jednej rakiety. Mimo to żołW 1968 r., podczas Praskiej
Wiosny, gdy Czesi podjęli walkę o demo- nierze 79 Pułku Rakietowego brali udział
kratyzację systemu komunistycznego, w w działaniach zbrojnych. Podczas rewolucji
Plokštinė ogłoszono stan gotowości bojo- na Kubie w 1962 r. musieli oni przygotować
wej. Oficerowie i żołnierze miesiąc miesz- naziemne stanowiska rakiet w samym cenkali w bazie w oczekiwaniu na rozkaz ataku. trum egzotycznej wyspy. Rakiety na Kubę

zaczęto dostarczać we wrześniu 1962 r.
Operacja była ściśle tajna: ubrani po cywilnemu żołnierze załadowywali rakiety
do wagonów kolejowych w Szatejkach i
przewozili do portu w Sewastopolu nad
Morzem Czarnym. Tam były przeładowywane na statki handlowe i dostarczane do
Hawany.
Ostatecznie rakiety termojądrowe wywieziono z Plokštinė w 1978 r., ostatni żołnierze opuścili to miejsce w 1979 r.
Jedyny zachowany na terenie byłego
Związku Radzieckiego tego rodzaju kompleks obecnie jest otwarty dla zwiedzających. Jego ekspozycja przypomina o pięćdziesięcioletnim zagrożeniu dla ludzkości,
jakie niosła ze sobą Zimna Wojna oraz o
jej wpływie na rozwój techniczno-technologiczny oraz ekonomiczno-społeczny Europy i Litwy.
W muzeum można obejrzeć również
unikalne materiały filmowe o zasadach
organizowania i funkcjonowania systemu
tajnych sowieckich zbrojeń jądrowych, demonstrowane są modele i makiety rakiet
bojowych i innych rodzajów broni z czasów
Zimnej Wojny.

Ten wyjątkowy kompleks, niemający
swojego odpowiednika w Europie, zdobył
na Litwie nagrodę Produkt Roku 2011 oraz
złoty medal. Jest to pierwsze i jedyne muzeum w kraju uhonorowane tego typu odznaczeniem.

Na ekspozycję poświęconą militaryzmowi składają się
zdjęcia, nagrania wideo i audio

Cena biletów:
Dorośli – 10 Lt
Uczniowie, studenci, emeryci, osoby niepełnosprawne – 5 Lt
Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie płungiańskim:
• Galeria Artystyczna-Pracownia Leonardasa Černiauskasa, wieś Babrungėnai
• Muzeum Etnograficzne i Sztuki Ludowej Reginy i Justinasa Jonušasów, wieś Godeliai
• Żmudzki Park Narodowy
Ekspozycja historyczna opowiada o trwającej pięć dziesięcioleci Zimnej Wojnie – jednym z najsłynniejszych i najniebezpieczniejszych konfliktów zbrojnych w historii
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Trasy turystyczne nad jeziorem Płotele

Trasy turystyczne nad
jeziorem Płotelach
(Plateliai)
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Projekty
Rozwój infrastruktury tras turystycznych
wokół jeziora Płotele i łącza z miastem
Plungė (etap I ir II)
Przyznane fundusze
3,27 mln. €
Najnowsze trasy wokół jeziora Płotele cieszą lubiących
aktywny wypoczynek

P
Trasy turystyczne nad jeziorem
Płotele
Wokół jeziora Płotele
Park Narodowey Żmudzi – Centrum
turystyki Płotele
Ul. Didžioji 8, Płotele, rejon Plungė
Tel. +370 448 49 231
E-mail info@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt

0 km

Centrum Informacji Turystycznej
Plungė
Ul. S. Dariaus ir S. Girėno 27, Plungė
Tel. +370 687 70 339
E-mail gintare.gureviciute@plunge.lt
www.plunge.lt
Dworzec Autobusowy Plungė
Ul. S. Dariaus ir S. Girėno 29, Plungė

łotele to jedno z najpiękniejszych i
najsłynniejszą przeszłość posiadające
miasteczko na Żmudzi. Unikalne jezioro
Płotele i pierwotna przyroda jego malowniczych okolic, bogate dziedzictwo tej krainy od dawien dawna zachwyca każdego,
kto tu się pojawi. Dlatego w 1991 r. tworząc park narodowy Żmudzi nie przypadkowo zostało wybrane pojezierze Płotele i
jego okolice.
Drewniany w 1744 r. budowany kościół
w Płotele, dziewiętnastowieczna zagroda,
najgrubszy jesion na Litwie, lipa w Płotele, wiąz, pomniki na cześć dziesięciolecia
niepodległości, pomnik litewskiej armii
wolności i męczennika z Rainiai ku pamięci
B. Korzy, ścieżki Giliuko i Kaštoniuko w parku dworskim, taras widowiskowy nad jeziorem Płotele, ścieżka Šeirė – to tylko część

obiektów lubianych przez turystów, jakimi
może poszczycić się niewielkie, jednak historycznie ważne miasteczko żmudzkie –
Płotele. W źródłach historycznych miejscowość wspomniana już w XV w.
Wybierając się w podróż po Litwie
Zachodniej warto obejrzeć imponujące
jezioro Płotele, uważane za bogactwo naturalne Żmudzi – największe (ogólna powierzchnia obejmuje 1200 ha) i najgłębsze
(najgłębsze miejsce sięga 48,5 m) jezioro
w regionie. Wspaniały krajobraz, walory
przyrodnicze i kulturalne zachęciły urządzić oddzielne trasy turystyczne wokół
jeziora. Nosi się z zamiarem przedłużenia
trasy do miasta Plungė. Sieć ścieżek stworzyłaby warunki do organizowania ciekawych tras dla pieszych, rowerów i miłośników turyzmu wodnego.

2

Na zdjęciu u góry – Brzeg jeziora Płotele z lotu ptaka

Do urządzenia tras turystycznych wokół jeziora zachęcił niepowtarzalny krajobraz miejscowości
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Trasy turystyczne nad jeziorem Płotele

Jezioro Płotele uważane za bogactwo naturalne Żmudzi
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Trasy turystyczne jeziora Płotele

Trasa rowerowa wokół jeziora Płotele
stała się jedną z najpopularniejszych w parku narodowym Żmudzi. Ścieżki okalające
jezioro sięgają prawie 25 km. Pomoc strukturalna UE dała możność otworzyć nowe
trasy: Płotele, Šeirė, Paplatelė, Plokštinė,
Pakastuva i Beržoro ścieżki dla pieszych
i rowerów oraz niezbędną infrastrukturę
(miejsce rekreacyjne, przystanie pontonowe, miejsca odpoczynku, elementy małej
architektury) i utworzyć spójną turystyczną
trasę rowerową wokół jeziora Płotele.
Powyższe trasy stwarzają możliwość
wyboru kilku ścieżek, by bliżej zapoznać się
z malowniczym krajobrazem. Podróż zaleca się rozpocząć od Centrum Gościnnego
Płotele, gdzie otrzymamy nietylko pełną
informację o godnych uwagi obiektach
parku narodowego, lecz i obejrzymy wystawę „Tajniki Żmudzi“.
Jednym z takich odcinków jest trasa
Płotele–Beržoras. Tu zwiedzimy obiekty
znajdujące się na terenie osady: 15 metrów wysokości wieżę obserwacyjną Syberia, skąd widoczne są okolice Beržora,

trzęsowisko Syberia (ogłoszoną jako rezerwat telmologiczny z mieloma chronionymi gatunkami flory i fauny nie tylko w
Litwie, lecz i w całej Europie), jezioro Płotele, las Liepiniai, część osady Płotele.
O starej wsi ulicznej Beržor mówi się
już od XV w. Zachował się tu krajobraz
tradycyjny. Ta wartość kulturalna chroniona jest przez państwo. Kościół z XVIII
wieku – jeden z najstarszych drewnianych
obiektów sakralnych w Litwie. Tu znajduje się droga krzyżowa, rozsiane kapliczki,
krzyże. Przy drodze rośnie buk Birškus –
obiekt dziedzictwa przyrody. Nad jeziorem
Beržora znajdziemy wspaniałe zagrody
agroturystyczne i dobrze zorganizowaną
infrastrukturę wypoczynkową.
Wędrując po odcinku drogi o długości
3,5 km od Beržora do znaku zwiedzanego
obiektu „Muzeum Zimnej Wojny“ zauważymy jedną z siedmiu wysp jeziora Płotele – to Gaidsala. Idąc w kierunku „Muzeum Zimnej Wojny“ i wędrując odcinkiem
trasy o długości 4,9 km zobaczymy źródła
strumyka Babrung, rezerwat przyrodniczy

Plokštinė, obejmujący wschodnią część
lasu Plokštinė z ciekawymi trzęsawiskami,
życiodajnymi źródłami, strumykami. Działalność ludzka jest tu ograniczona, dlatego
wstęp jest wzbroniony.
W końcu znajdziemy się przy „Muzeum Zimnej Wojny“ (jednej z pierwszych
miejsc odpalalnia rakiet podziemnych
byłego Związku Radzieckiego). Z ekspozycji możemy zaczerpnąć wiadomości o
okresie zimnej wojny. Od miejsca „Ekspozycja Zimnej Wojny” trasa prowadzi do
Paplatelė–Paežerės Rūdaičiai – w podróż
możemy wyruszyć na rowerach lub pieszo. 2 km dzielą nas od zony rekreacyjnej
Paplatelė, gdzie można przystanąć, zjeśić,
zatrzymać się na nocleg. Pieszo możemy
wędrować pagórkowatą ścieżką poznawczą Paplatelė o długości 2,3 km, porośniętą lasem, gdzie znajdziemy wieżę widowiskową. Stąd otwiera się panoramiczny
widok na staw Sultekis.
Wędrując z Paežerės Rūdaičiai w kierunku Užpelkiai możemy skierować się
do miejsca obserwowania plactwa przy

stawie Pakastuva. Tu zobaczymy żurawie,
perkozy rdzawoszyje, bąki wielkie, kropiatki, łabędzie, błotniaki stawowe i inne.
2 km stąd przy rondzie znajdziemy górę
zamkową Užpelkiai – zabytek kultury z I
tysiąclecia.
Odcinkiem trasy, prowadzącej z
Medsėdžiai po malowniczym brzegu jeziora Płotele powrócimy na początek
naszej trasy – osady Płotele. 4,1 km długości ścieżka dla pieszych Šeirė, której
część zbiega się z trasą rowerową (1,8 km),
otwiera się na charakterystyczny dla tej
krainy relief, prowadzi prze las Šeirė, bagna Gaudupis. Wędrując brzegiem jeziora
Piktežeris naporkamy na rzadkie rośliny,
grzyby, zwierzęta.
Swoją ciekawą podróż zakończymy na
tarasie widowiskowym jeziora Płotele,
skąd możemy podziwiać panoramę jeziora
i jego okolic. Zobaczymy wyspy Pilies (Zamkowa), Veršių, Pliksalė, półwysep Šventorkalnis oraz wschodni brzeg jeziora.
Jezioro Płotele znajduje się na terenie
Parku Narodowego Żmudzi

Zwiedzającym okolice są przygotowane miejsca na
przerwy w podróży

Rowerzyści na trasie turystycznej

W okolicach jeziora Płotele znajdziemy wiele ciekawych
eksponatów nawet i w chłodnym okresie roku

Nowe trasy turystyczne wypróbowalo już wielu kolarzy
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Dwór w Płotelach (Płotele)

Dwór w Płotelach
(Płotele)
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Projekt
Odbudowa, odnowienie i dostosowanie
do publicznych potrzeb turystycznych
byłego dworu w Płotelach
Udzielone finansowanie
0,71 mln €

W stajni dworu w Płotelach rozlokowało się Muzeum
Zapustów

P

Dwór w Płotelach (Płotele)
Ul. Didžioji 22, Płotele, rejon płungiański
Tel. +370 686 09 874, +370 698 12 287
II–V godz. 10.00–17.00
VI godz. 10.00–16.45
Dworzec autobusowy w Płungianach
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 29, Płungiany
 ~18 km

0 km

Centrum Informacji Turystycznej w
Rejonie Płungiańskim
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 27, Płungiany
Tel. +370 687 70 339
E-mail gintare.gureviciute@plunge.lt
www.plunge.lt
 ~19 km
Centrum Informacji Żmudzkiego Parku
Narodowego w Płotelach
ul. Didžioji 8, Płotele, rejon płungiański
Tel. +370 448 49 231
E-mail info@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt
 ~1 km

odczas gdy mieszkający w pobliżu stolicy troczanie zasłużenie szczycą się
pięknem swoich jezior i miasta, Żmudzini
im odpowiadają: „Przyjedźcie do Płotel!“
Z miejscowego wzgórza trudno jest objąć
wzrokiem szerokość jeziora i położone nad
jego brzegiem ciche miasteczko.
Pierwsze wzmianki o dworze w Płotelach
pochodzą z połowy XV w. W owym czasie
był on własnością namiestników litewskich
władców. Przypuszcza się, że pierwsza ich
siedziba znajdowała się na Wyspie Zamkowej. W XVI w. na Świętym Wzgórzu (Šventorkalnis) na wyspie wzniesiono kościół, na
sąsiednim zaś Wzgórzu Dworskim zbudowano dwór. W drugiej połowie XVII w. zarówno dwór, jak i kościół spłonęły, dlatego
właściciele przenieśli się z wyspy na ląd.
W XVIII w. decyzją Sejmu Płotele przypadły książęcemu rodowi Ogińskich. Po
tym, gdy Litwa znalazła się pod zaborem
rosyjskim, w 1797 r. car Paweł I (1754–1801)

dwór przekazał w darze francuskiemu hrabiemu, pułkownikowi wojska rosyjskiego,
kamerdynerowi pałacowemu Augustowi de
Choiseul-Gouffier’owi (1752-1817).
Dwór był własnością Choiseulów do
1940 r., do czasu przyłączenia Litwy do
Związku Radzieckiego. W 1943 r. drewniany
pałac spłonął. Zachowało się miejsce pochówku właścicieli na dziedzińcu kościoła
oraz sześć budynków dworskich: zbudowane w stylu architektury ludowej – stodoła,
dom parobków i oficyna, spichlerz utrzymany w stylu neogotyckim i stajnia w stylu
hisoryzmu.
Za środki unijne zostały one odnowione
i dostosowane do potrzeb turystycznych.
W spichlerzu urządzono nowoczesną ekspozycję przyrodniczą, etnograficzną oraz
poświęconą historii dworu, salę na wystawy zmienne. Do obejrzenia są tu również
znaleziska archeologiczne ze Świętej Góry
na Wyspie Zamkowej w Płotelach, zbiór

2

Na zdjęciu u góry – w spichlerzu dworu w Płotelach urządzono ekspozycję przyrodniczą, etnograficzną oraz poświęconą
historii dworu

W stodole dworu w Płotelach odnowiono ekspozycje etnograficzne poświęcone Żmudzi, na nowo urządzono
nowoczesną wystawę przyrodniczą
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Dwór w Bukantė
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Dwór w Bukantė

W stajni rozlokowało się pierwsze na Litwie Muzeum Zapustów, które prezentuje cieszące się popularnością na
Żmudzi święto, eksponuje maski zapustowe

dawnych rzeźb ludowych, narzędzi pracy
oraz przedmiotów użytku domowego.
W byłej stajni założono pierwsze w kraju
Muzeum Zapustów. Są w nim eksponowane unikatowe, wykonywane wyłącznie w
tym regionie tradycyjne żmudzkie maski –
ponad 250 różnych „lėčynų“, jak określają
maski Żmudzini.

Dwór w Płotelach zdobi park, który
zaczęto zakładać przed trzystu laty. Są w
nim pod ochroną trzy pomniki przyrody:
lipa, wiąz oraz najgrubszy na Litwie jesion
,,Raganos” („Wiedźmy”). Obwód jego
pnia wynosi 7,2 m. Obecnie w parku uczniowie uczą się poznawania przyrody.

Dwór w Bukantė
Wieś Godeliai, rejon płungiański
(Plungė)
Tel. +370 684 44 797

Tel. +370 687 70 339
E-mail gintare.gureviciute@plunge.lt
www.plunge.lt
 ~17 km

Maj–październik III–VII godz.10.00–17.00
Listopad–kwiecień
II–VI godz. 10.00–17.00

Centrum Informacji Żmudzkiego
Parku Narodowego w Płotelach
ul. Didžioji 8, Płotele, rejon płungiański
Tel. +370 448 49 231
E-mail info@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt
 ~8 km

Dworzec autobusowy w Płungianach
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 29, Płungiany
 ~17 km
Centrum Informacji Turystycznej w
Rejonie Płungiańskim
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 27, Płungiany
Ekspozycja muzealna dworu w Płotelach zapoznaje ze znaleziskami archeologicznymi ze Świętego Wzgórza na Wyspie
Zamkowej, dawnymi narzędziami oraz artykułami gospodarstwa domowego

Cena biletów:
Dorośli – 6 Lt
Uczniowie, studenci, seniorzy, osoby niepełnosprawne – 3 Lt
Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie płungiańskim:
•
•
•
•
•
•
•

Ekspozycja sztuki ludowej Vytasa Jaugėly, wieś Gintališkė
Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Płotelach
Kościół Św. Stanisława, wieś Beržoras
Młyn wodny w Babrungėnai, przy drodze do Płotel
Muzeum Žemaitė, Wieś Godeliai
Spichlerzyk Kazysa Striaupy, wieś Dovainiai
Żmudzki Park Narodowy

0 km

1

Na zdjęciu u góry – dwór w Bukantė, w którym mieści się muzeum pisarki Žemaitė
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Projekt
Odbudowa i dostosowanie do potrzeb
turystycznych dworu w Bukantė
Udzielone finansowanie
0,51 mln €

S

kromny dwór w Bukantė – to kolebka
jednej z najwybitniejszych litewskich
pisarek. Urodziła się tu i wychowała klasyk literatury litewskiej, autorka opowiadań „Marti“, „Petras Kurmelis“, „Sutkai“,
działaczka oświatowa i społeczna Julija
Beniuševičiūtė-Žymantienė (1845–1921),
bardziej znana pod pseudonimem Žemaitė.
Bezrolna rodzina szlachecka Beniuševičiusów w niedużym folwarku należącym
do dworu w Bukantė, majątku hrabiów
Platerów, spędziła 20 lat. We dworze pracowali rodzice przyszłej pisarki: ojciec – jako
ekonom, matka – jako gospodyni. Rodzice
między sobą i z dziećmi – w rodzinie rosły
cztery córki – rozmawiali po polsku, Julia
potrafiła mówić również po żmudzku. Po
żmudzku napisała swoje utwory, stanowiące ważną część literatury litewskiej.
O czasach Žemaitė – połowie XIX w. –
przypomina jeden zachowany budynek
dworski. Jest to tak zwany dom państwa,
w którym pisarka wyrosła. Mieści się w nim

We dworze odbywają się zajęcia edukacyjne

Migawka z imprezy we dworze

muzeum poświęcone Žemaitė. Są tu eksponowane rzeczy osobiste pisarki oraz innych
mieszkańców domu, książki, wydawnictwa,
fotografie, prezentowana jest kultura, tradycje, historia regionu. Muzealnicy starali
się możliwie najdokładniej przybliżyć okres,
w którym żyła pisarka, szczegółowo zaprezentowali jej twórczość i biografię, rodzinę,
przyjaciół i inne ważne postaci.
We dworze w Bukantė odbywa się wiele imprez: wystaw, koncertów, wieczorów
literackich, seminariów, konferencji naukowych, plenerów artystów ludowych.
Przygotowywane są programy edukacyjne:
zajęcia poświęcone spuściźnie kulinarnej
Żmudzi „Babūnės sūūre“ („Ser Babuni“),
szkolenia prowadzone przez zielarkę Janinę „Sveikatinimas arbata“ („Wspieranie
zdrowia herbatą“) i in. Dla uczniów organizowane są zajęcia edukacyjne „Kaimo
mokyklėlė“ („Szkółka wiejska“), zintegrowane lekcje religii i malarstwa „Plungės
„šventieji“ mene ir liaudies pamaldume“

(„“Święci“ z Płungian w sztuce i pobożności
ludowej“). W czerwcu odbywają się tradycyjne imprezy, poświęcone Žemaitė.
W 2012 r. dwór w Bukantė „odmłodniał“, pojawiło się w nim więcej obiektów
przyciągających turystów. Za środki z funduszy unijnych przeprowadzono konserwację byłego domu państwa, uporządkowano
infrastrukturę, nabyto nowy sprzęt ekspozycyjny i konferencyjny. Odbudowano
również dwa budynki, które pozostawały w
stanie ruiny: stodołę i chlew.
W stodole urządzono ekspozycję pamiątkową jednego z najsłynniejszych litewskich
rzeźbiarzy w drewnie Stanislovasa Riauby
(1904–1982). Pochodzący z sąsiedniej wsi
Godeliai artysta wiejski, samouk, zadziwia
swoim talentem, fantazją i precyzyjnością.
Wiele jego dzieł trafiło do litewskich muzeów, prywatnych kolekcji na Litwie i za
granicą. Część prac jest eksponowana w

stodole wraz z przedmiotami należącymi
do artysty, zdjęciami autorstwa znanych
fotografików litewskich, na których został
uwieczniony S. Riauba.
Były chlew dworski po odbudowie również stał się przestrzenią ekspozycyjną. Jest
tu prezentowana ludowa sztuka wyrobu
krzyży, czynna jest wystawa „Žemaitėjės
krīžē“ („Żmudzkie krzyże“), poświęcona
600. rocznicy chrztu Żmudzi. Większość
eksponatów stanowią rzeźby i krzyże wykonane w drugiej połowie XIX i na początku
XX w. przez artystów ludowych z
okolic Płungian.

Cena biletów:
Dorośli – 5 Lt
Dzieci – 2 Lt
Wycieczki po muzeum z przewodnikiem
dla grup od 25 osób:
w języku litewskim – 30 Lt
w języku obcym – 50 Lt

Drewniana rzeźba Žemaitė
(autor mistrz ludowy
Vytautas Ulevičius)

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie płungiańskim:
• Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Żmudzkiej,
ul. Vienuolyno 1A
• Kaplica w Bukantė, wieś Vydeikiai
• Kompleks budynków kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Alsėdžiai, ul. Pušyno 1
• Kościół Św. Marka Ewangelisty, Szatejki (Šateikiai)
• Muzeum Poety Vytautasa Mačernisa, Kalwaria Żmudzka
Podczas świąt rozbrzmiewa muzyka
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Dwór Michała Ogińskiego
w Płungianach (Plungė)
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Projekty
Dostosowanie dworu M. Ogińskiego w
Płungianach do potrzeb turystycznych,
II etap
Dostosowanie dworu M. Ogińskiego w
Płungianach do potrzeb turystycznych,
III etap
Udzielone finansowanie
2,88 mln €
Zwiedzających wita potężny pałac, ozdobiony 22
wspaniałymi rzeźbami

P

Dwór Michała Ogińskiego w
Płungianach (Plungė)
ul. Parko 1, Płungiany
Tel. +370 448 57 643, +370 448 52 492
E-mail zd.muziejus@takas.lt
www.oginski.lt
Maj–październik III–VII godz. 10.00–17.00
Listopad–kwiecień II–VI godz. 10.00–17.00

0m

Dworzec autobusowy w Płungianach
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 29, Płungiany
 ~1,6 km
Centrum Informacji Turystycznej w
Rejonie Płungiańskim
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 27, Płungiany
Tel. +370 687 70 339
E-mail gintare.gureviciute@plunge.lt
www.plunge.lt
 ~1,7 km

łungiany są jednym z największych i
najchętniej odwiedzanych przez turystów miast na Żmudzi. Najważniejszym
obiektem turystycznym jest tu odnowiony i upiększony w ostatnich latach zespół
dworski Michała Ogińskiego – ciekawy
przykład historyzmu schyłku XIX w. Połączenie elementów antyku, renesansu i
baroku nadało niepowtarzalny kształt budynkom. Jest to jeden z najwspanialszych
i najlepiej zachowanych na Litwie zespołów dworskich z drugiej połowy XIX w., ze
względu na wytworność i przepych nazywany żmudzkim Wersalem.
Do dziś zachował się wspaniały pałac z
dziewiętnastoma rzeźbami na dachu, dwie
oficyny, stajnia, brama parkowa, pralnia,
dom stróża i dozorcy, oranżeria, zwana wieżą zegarową – imitacja florenckiego pałacu
Vecchio (Palazzo Vecchio) z XIV w. Oranżeria jest uważana za najstarszy murowany
budynek w Płungianach.

Wystawny pałac nad brzegiem rzeki Babrungas książę Michał Ogiński (1849–1902)
wybudował w 1879 r. Swoją posiadłość
przekształcił w prawdziwe centrum kultury
i sztuki. Słynęła z bogatych zbiorów dzieł
sztuki, znalezisk archeologicznych, trofeów
myśliwskich i książek. M. Ogiński miał swoją orkiestrę i szkołę muzyczną. Uczył się w
niej przyszły słynny litewski malarz i kompozytor Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
(1875–1911). Dzięki wsparciu finansowemu
M. Ogińskiego Čiurlionis udał się w późniejszym okresie na naukę do Konserwatorium
Warszawskiego oraz Królewskiego Konserwatorium Muzycznego w Lipsku.
W Płungianach warto obejrzeć nie tylko
pałac, ale też park – jeden z największych
(58,3 ha) i najpiękniejszych na Litwie. Park
przylega do rzeki Babrungas. Jego różnorodne ukształtowanie terenu mieni się
drobnymi wzgórzami, między którymi leżą
stawy. Najbardziej malownicza ścieżka w

200

Na zdjęciu u góry – pałac Ogińskich w Płungianach, w którym mieści się Muzeum Sztuki Żmudzkiej

Plac reprezentacyjny posiadłości w Płungianach oraz czerwieniejące w dali budynki stajni
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W Muzeum Sztuki Żmudzkiej organizowane są wystawy sztuki profesjonalnej

centralnej części parku biegnie od strony świata, rękodzieło artystyczne, spuściznę
południowo-zachodniej przez mostek i ta- dworu i sztukę sakralną. Dumą muzeum
ras widokowy, na którym warto zatrzymać jest biblioteka, w której są przechowysię na dłużej – rozlega się stąd wspaniały wane cenne książki ze zbiorów historyka
widok na park i rzekę Babrungas.
Zenonasa Ivinskisa (1908–1971) i innych
W pałacu M. Ogińskiego obecŻmudzinów.
Stale są tu organizowane wynie mieści się Muzeum Sztuki
Żmudzkiej, które zajmuje się
stawy sztuki profesjonalnej,
pielęgnacją zabytku w celu
co cztery lata – wystawy
jego ochrony przed dziadzieł Żmudzinów z całaniem upływu czasu
łego świata, odbywają
i zwiększeniem atraksię koncerty muzyki
kameralnej, spotkania
cyjności. Ostatnio za
z artystami, plenery,
środki z funduszy strukNa północny ryzalit pałacu wróciła
realizowane są programy
turalnych UE odnowiono
kompozycja rzeźbiarska złożona z
trzech bogiń
edukacyjne,
obchodzi
fasadę pałacu, odbudowasię jubileusze wybitnych
no zachodnią (czerwoną)
bramę, ogrodzenie oraz uporządkowano osobistości Płungian.
Najsłynniejszą imprezą jest Międzypark. Prace są również prowadzone wewnątrz pałacu – ich celem jest odtworzenie narodowy Festiwal Michała Ogińskiego,
autentycznego wystroju.
który co roku przyciąga ponad tysiąc miMuzeum Sztuki Żmudzkiej gromadzi łośników muzyki i sztuki.
dzieła autorstwa Żmudzinów z całego

W ciepły dzień goście dworu są zapraszani do podziwiania parteru pałacu głównego

Cena biletów:
Dorośli – 5 Lt
Uczniowie – 2 Lt
Dzieci w wieku przedszkolnym, wychowankowie domów dziecka, inwalidzi, muzealnicy
Litwy, członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), członkowie klubu „Przyjaciele Dworu Ogińskich“ – bezpłatnie
Usługi przewodnika po muzeum lub parku dworskim dla grupy liczącej co najmniej
25 osób:
w języku litewskim – 30 Lt
w języku obcym – 50 Lt
Inne obiekty warte zwiedzenia w Płungianach:
•
•
•
•
•

W wypielęgnowanym parku dworskim miło jest spacerować

Grota Lourdes, ul. Birutės
Kaplica Wszystkich Świętych, ul. Birutės 24
Kościół Św. Jana Chrzciciela, ul. Vytauto 32
Pomnik Św. Floriana, ul. Vytauto
Pomnik Wolności, Laisvės al.
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Żmudzkiej
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Projekt
Odnowienie Muzeum Wsi Żmudzkiej
Udzielone finansowanie
0,64 mln €

Jadąc powozem ciągnionym przez konia na krótko można
przenieść się na wieś żmudzką z końca XIX w.

Z

Dworzec autobusowy w Telszach
ul. Gedimino 1, Telsze
 ~2 km

Ekspozycja Wsi Żmudzkiej
ul. Malūno 5, Telsze
Tel. +370 601 92 417, +370 444 70 282
E-mail alka@andernetas.lt
http://zam.mch.mii.lt

Centrum Informacji Turystycznej
na Żmudzi
pl. Turgaus 21, Telsze
Tel. +370 444 53 010
E-mail turizmocentras@telsiai.lt
www.telsiaitic.lt
 ~5 km

Zwiedzanie ekspozycji w okresie 15
maja – 15 października
III–V godz. 10.00–18.00
VI godz. 11.00–19.00
VII godz. 11.00–18.00

rodzony jeszcze przed wybuchem II
wojny światowej pomysł założenia
w Telszach Muzeum Wsi Żmudzkiej pod
otwartym niebem nie został wówczas zrealizowany. Dopiero w 1963 r. na Litwie
zaplanowano założenie Skansenu w Rumszyszkach oraz trzy muzea regionalne – w
Telszach, Rakiszkach i Olicie. W taki sposób
w 1967 r. nad jeziorem Mastis pojawił się
drugi na Litwie (po Rumszyszkach) skansen,
w którym planowano umieścić 35 budowli.
Pierwszy eksponat – łaźnia – do muzeum
został przeniesiony z rejonu telszewskiego,
z gospodarstwa we wsi Tryškiai. Obecnie na
terenie muzeum znajduje się 16 autentycznych budowli z końca XIX – początku XX
w., pochodzących z rejonów telszewskiego
i płungiańskiego.

Berkina

0m

200

Na zdjęciu u góry – elementy wnętrza zagrody

Kapliczka w zagrodzie bogatego chłopa jest przykładem
żmudzkiej architektury sakralnej

Ze względu na wiatry wiejące znad morza, budynki żmudzkie były niższe, miały szersze dachy i były mniej ozdobne niż
domostwa mieszkańców Dzukii, Auksztoty
czy Suwalszczyzny. Przestronne zagrody
Żmudzinów mieściły więcej budynków o
różnym przeznaczeniu, liczących większą
ilość pomieszczeń. Nawet stodoła żmudzka
składała się z 5–6 pomieszczeń. Żmudzini
słynęli też z pielęgnowanych ze szczególną
dbałością kwietników.
Eksponowana w muzeum zagroda bogatego chłopa liczy więcej budynków niż inne:
stoi tu chata, stodoła, chlew, obora, szopa,
spichlerz oraz pomieszczenie do suszenia
lnu. Środkową część chaty zajmuje palenisko, dzielące ją na dwie części. W budynku
znajduje się ponadto dziesięć innych pomieszczeń, z których największe to pokój dla
gości i gospodarzy. W pomieszczeniu z paleniskiem przygotowywano żywność, komin
służył do wędzenia i magazynowania mięsa.
Na obrzeżach zagrody stoi spichlerz służący
do przechowywania zboża i lnu. Oglądając
zagrodę zauważa się, że jest bardziej przytulna, meble są tu ładniejsze, przyrządów użytku domowego jest więcej w porównaniu z
innymi zagrodami żmudzkimi.
Z życiem codziennym owego okresu
zwiedzający zapoznają się w zagrodach należących do średniego i małorolnego chłopa, przylegającej do lasu. Zagroda chłopa
średniozamożnego składa się z chaty, stodoły, chlewu i spichlerza. W wyremontowanej stodole urządzono pomieszczenia przeznaczone dla teatru stodolnego. Zagroda
chłopa małorolnego składa się zaledwie z
dwóch budynków: chatki oraz chlewu i szopy pod jednym dachem. Pokój mieszkalny
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Młyn wiatrowy z XX w. z obracaną przeciw wiatrowi głowicą zapoznaje zwiedzających z konstrukcją, wyposażeniem,
działaniem niezachowanych młynów

ma tu glinianą posadzkę, znajdują się w
nim stół, ławki, łóżko i kołowrotek. Chata
„biedniaka“ z l. 1918–1919 niegdyś pokryta
była darnią.
Pochodzące z różnych miejscowości budynki, prezentujące żmudzką wieś, zostały
ostatnio wyremontowane. We wszystkich
trzech zagrodach eksponowane są autentyczne narzędzia rolnicze i rzemieślnicze.
Ozdobą ekspozycji muzealnej jest młyn
wiatrowy o wysokości 12 m ze skrzydłami o
długości 8 m. Na Litwie takie młyny budowano do wybuchu II wojny światowej. Lokalny budowniczy wzniósł młyn w 1924 r.
we wsi Nerimdaičiai w rejonie telszewskim.
Przy silnym wietrze mełł on 200 kg ziarna
na godzinę.
Obok młyna znajduje się wybudowana
w 1911 r., pochodząca ze wsi Mitkaičiai w
rejonie telszewskim, kuźnia. Do obejrzenia
jest w niej piec, ręczny miech i narzędzia
kowalskie.
Ekspozycja wsi żmudzkiej mieści się
na terenie o powierzchni 15 ha będącym

własnością muzeum. Podczas spaceru, huśtania się na zwykłej huśtawce, obserwacji
pasących się na łące koników żmudzkich
lub jazdy powozem zaprzężonym w konie,
zwiedzający na krótko przenoszą się na wieś
żmudzką z końca XIX w.
Przed renowacją czynna była tylko jedna
ekspozycja prezentująca zagrodę zamożnego chłopa, inne budynki były zamknięte. W
2011 r. 16 budynków muzealnych odnowiono za środki unijne, teren uporządkowano i
dostosowano do działalności muzealniczej
i edukacyjnej oraz turystyki poznawczej.
Na terenie muzeum odbywają się różne
imprezy: festiwale teatrów stodolnych, nabożeństwa majowe, święta otwarcia sezonu i in. Realizowane są programy edukacyjne – tkania na krosnach czy lekcje dawnych
rzemiosł. W kwietniu odbywa się tu tradycyjna impreza poświęcona Św. Jerzemu –
Jurginės, litewskie święto powitania wiosny.
Współczesne tradycje jego świętowania
wiążą się z obchodzonym na Litwie świętem zwanym Jorės lub Jūrės.

Ekspozycja Wsi Żmudzkiej z lotu ptaka

Cena biletów:
Dorośli – 6 Lt
Uczniowie, studenci, emeryci – 4 Lt
Osoby w niekorzystnej sytuacji finansowej – 3 Lt
Inne obiekty warte zwiedzenia w Telszach i rejonie telszewskim:
•
•
•
•
•
•
•
•

Migawki z otwarcia Ekspozycji Wsi Żmudzkiej

Grodzisko Džiugas (Džiuginėnai), wieś Džiuginėnai, rejon telszewski
Katedra, pl. Katedros 2, Telsze
Muzeum Żmudzkie „Alka“, ul. Muziejaus 31, Telsze
Park Rzeźb Wydziału w Telszach Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych,
nabrzeże jeziora Mastis, Telsze
Ścieżka poznawcza w lesie Jomantai, rejon telszewski
Ścieżka poznawcza wzdłuż jeziora Ilgis, las Džiuginėnai, rejon telszewski
Żmudzko-Japońsko-Chiński Dom-Muzeum Jonušasa, ul. Muziejaus 88,
rejon telszewski
Zwierzyniec, wieś Laukstėnai, rejon telszewski
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Dwór w Birżynianach
(Biržuvėnai)
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Projekt
Renowacja i dostosowanie do potrzeb
turystycznych oficyny, stajni i wozowni
dworu w Birżynianach
Udzielone finansowanie
1,14 mln €

P

Dwór w Birżynianach (Biržuvėnai)
ul. Dvaro 4, wieś Birżyniany, rejon
telszewski (Telšiai)
Tel. +370 699 88 229
E-mail birzuvenai@telsiai.lt
III–VI godz. 9.00–18.00,
VII godz. 9.00–16.45

0 km

Dworzec autobusowy w Telszach
ul. Gedimino 1, Telsze
 ~20 km
Centrum Informacji Turystycznej na Żmudzi
pl. Turgaus 21, Telsze
Tel. + 370 444 53 010
E-mail turizmocentras@telsiai.lt
www.telsiaitic.lt
 ~19 km

ołożony w malowniczej dolinie rzeki
Wyrwita (Virvytė) dwór w Birżynianach
jest wartościowym przykładem architektury drewnianej XVIII–XIX w. Wprawne oko
dostrzeże w nim rozwój budownictwa: cechy epoki baroku, klasycyzmu i historyzmu.
Osoby mniej doświadczone mogą podziwiać subtelną harmonię między budynkami
i przyrodą, poczuć tchnienie kilku wieków
historii. Interesujące jest otoczenie dworu
oraz najbliższe okolice, gdzie znajduje się
wiele obiektów wartych uwagi: słup kapliczny z rzeźbą świętego, cmentarz rodziny
Gorskich, cmentarz żołnierzy niemieckich,
drewniany krzyż topielców, grodzisko, źródło „Laumės pėda“ („Stopa Laumy“).
Historia majątku w Birżynianach sięga
XIII w. Od XV w. mieścił się tu duży królewski dwór, później – posiadłości rodzin
szlacheckich Vainisów i Gorskich. W okresie, gdy gospodarzem była tu pochodząca
ze Żmudzi rodzina Gorskich, dwór przeżywał rozkwit. Wzniesiono dom mieszkalny

W stajni dworskiej urządzono ekspozycję poświęconą
życiu codziennemu

właścicieli, oficyny, domy dla parobków
oraz budynki gospodarcze, tartak, a także
przegrodzono rzekę Wyrwitę. W 1909 r.
założono działającą przez 20 lat fabrykę
tektury.
Dwór do dziś zachował tradycyjną planową strukturę – składają się na nią strefa
reprezentacyjna, gospodarcza, produkcyjna
i mieszkalna. Najcenniejsze, najciekawsze
budynki pochodzą z połowy XVIII w.
Drewniany dom mieszkalny gospodarzy
utrzymany w stylu barokowym jest jednym
z dwóch tego typu na Litwie. Jego zwiedzenie pozwala na poznanie życia szlachty w
XVIII w. W domu zachowały się autentyczne kominki kaflowe z XVIII w., komin, płytki
podłogowe. Zwiedzający mogą oglądać
pokój gościnny, kuchnię, kredens, sypialnię
właścicieli, gabinet i inne pomieszczenia z
antycznymi meblami. Zagospodarowano
również poddasze domu, gdzie w większości znajdowały się pokoje mieszkalne. W
jednym z pokojów gościnnych rozlokowała

2

Na zdjęciu u góry – drewniany pałac w Birżynianach z XVIII–XIX w., w którym czynne jest muzeum etnograficzne

W oficynie dworskiej w Birżynianach rozlokuje się oddział Centrum Informacji Turystycznej na Żmudzi
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Młyn Aniołów

Dwór zdobią meble w stylu antycznym z końca XIX w., Francja

się biblioteka. Mieści się tu również Muzeum Etnograficzne. Są w nim eksponowane
przedmioty użytku domowego mieszkańców wsi, obrazy świętych, modlitewniki,
prace artystów ludowych, zdjęcia, tekstylia,
dawne i współczesne wyroby ceramiczne.
Większość eksponatów pochodzi ze wsi rejonu telszewskiego.
We dworze do obejrzenia są jedyne zachowane na Litwie drewniane oficyna,
wozownia i stajnia z XVIII w. W 2012 r.
za środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE budynki te zostały poddane
renowacji, dostosowano je do potrzeb turystycznych, odbudowano niezachowane
części. W oficynie dworskiej rozlokuje się
oddział Centrum Informacji Turystycznej
na Żmudzi, będą tu świadczone usługi żywieniowe, powstaną sale wystawiennicze.
W byłej dworskiej stajni i wozowni zostanie

otwarta ekspozycja poświęcona życiu codziennemu mieszkańców dworu.
Spośród budynków pochodzących z końca XIX i początku XX w. warte uwagi są
młyn, chlew, oraz szopa z podestami wjazdowymi – jedyna tego rodzaju na Litwie.
W 2005 r. we dworze w Birżynianach
odnaleziono porcelanę rodową hrabiów
Gorskich – 290 ozdobnych naczyń porcelanowych oraz dwie posrebrzane wazy do
szampana. Znaczną część odnalezionej porcelany stanowią wyroby wykonane przez
manufakturę saksońską w XIX w. O ukrytym
skarbie dowiedziano się od goszczącej w Birżynianach, zamieszkałej obecnie w Paryżu,
potomkini rodziny Gorskich, Janiny Gorskiej.
Dzięki posiadanej przez nią mapie skarb został odnaleziony w ciągu 6 godzin. Znalezisko przekazano na przechowanie Żmudzkiemu Muzeum Archidiecezjalnemu.

Młyn Aniołów
Wieś Kūlio Dauba, rejon telszewski
(Telšiai)
Tel. +370 650 98 888
E-mail info@angelu-malunas.lt
www.angelu-malunas.lt
Dworzec autobusowy w Telszach
ul. Gedimino 1, Telsze
 ~24 km

Cena biletów:
Godzinna wycieczka dla grupy ponad 20-osobowej – 30 Lt
Godzinna wycieczka dla grupy do 20 osób – 20 Lt
Zwiedzanie i fotografowanie dla 1 osoby – 3 Lt
Inne obiekty warte zwiedzenia W Birżynianach:
•
•
•
•
•
•

Cmentarz rodziny Gorskich
Cmentarz żołnierzy niemieckich
Grodzisko w Birżynianach
Muzeum Krajoznawcze we wsi Viekšnaliai
Park Regionalny Wornie
Źródło „Laumės pėda“ („Stopa Laumy“)

0 km

2

Na zdjęciu u góry – Młyn Aniołów na brzegu rzeki Wyrwita

Centrum Informacji Turystycznej na
Żmudzi
pl. Turgaus 21, Telsze
Tel. +370 444 53 010
E-mail turizmocentras@telsiai.lt
www.telsiaitic.lt
 ~23 km
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Projekt
Dostosowanie młyna wodnego we wsi
Kūlio Dauba do potrzeb turystycznych
oraz budowa infrastruktury aktywnego
wypoczynku (Młyn Aniołów)
Udzielone finansowanie
0,43 mln €

N

iegdyś nieduża, płynąca przez Żmudź
rzeka Wyrwita obracała żarna aż 13
młynów wodnych. Po tym, gdy zboże zaczęto mleć na sposób przemysłowy, młyny
stały się niepotrzebne i większość upadła.
Inny los spotkał młyn we wsi Kūlio Dauba,
zwany obecnie Młynem Aniołów. Do dziś
stoi i zdobi brzeg rzeki. Co prawda nie sypie się tu mąka – urządzono w nim bowiem
dom gościnny i ekspozycję muzealną.
Młyn we wsi Kūlio Dauba wybudowano w 1851 r. z kamienia i drewnianych
konstrukcji szkieletowych. Mielono w nim
zboże, produkowano mąkę wyborową, szatrowaną, kasze. W 1951 r. młyn ucierpiał w
wyniku pożaru, został jednak odbudowany
i odzyskał swój pierwotny wygląd – dzisiaj
wygląda tak samo jak w połowie XIX w.
W 2010 r. za środki z funduszy strukturalnych UE dokonano jego przebudowy oraz
dostosowano do potrzeb turystycznych. W
młynie założono muzeum, w którym można
obejrzeć pochodzące z XIX w. autentyczne
przyrządy do mielenia. Organizowane są tu
wycieczki, opowiada się o procesie mielenia,
samym młynie i historii okolic.

W młynie wodnym eksponowane są żarna

Autentyczne wyposażenie młyńskie z XIX w.

Młyn znajduje się w niezwykle malowniczym zakątku przyrody, nad wijącą się
rzeką Wyrwitą, dlatego jego właściciele
postanowili urządzić tu oryginalne miejsce wypoczynku. Korzystając ze wsparcia
unijnego urządzono dom gościnny w stylu
XIX-wiecznym z salą konferencyjną i imprezową – doskonałe miejsce nie tylko na
wypoczynek, ale też organizowanie imprez,
świąt rodzinnych. Latem można w pobliżu
młyna rozstawić namioty.
Młyn Aniołów oferuje różne rodzaje
rozrywki. Po obejrzeniu ekspozycji muzealnej można udać się na wycieczkę po
Parku Regionalnym w Worniach (Varniai).
Jest w nim wiele obiektów wartych zwiedzenia: imponujące żmudzkie grodziska
Medvėgalis, Girgždūtė, Moteraitis i Šatrija,
dwór w Birżynianach, kościoły w Powondeniu (Pavandenė) i Worniach, zespół archeologiczny w Pabiržulis, Sietuvos kūlgrinda
(kūlgrinda – typ drogi budowanej przez ludy
bałtyckie) i in. Pracownicy Młyna Aniołów
doradzą, co warto zwiedzić, pomogą w
opracowaniu trasy.

Na miejscu można wynająć kajak i udać
się na wyprawę trwającą 5 lub 10 godzin.
Wijąca się Wyrwita nie pozwala się nudzić
nawet doświadczonym kajakarzom. Warto
też zwiedzić okolice młyna rowerem: jest
kilka szlaków rowerowych różnej długości,
prowadzących przez najpiękniejsze miejsca
w Parku Regionalnym w Worniach. Szlaki
oznakowane są specjalnymi znakami.
W stawie o powierzchni 40 ha położonym obok młyna oraz w rzece Wyrwita
żyje wiele ryb, szczególnie dużo jest szczupaków, dlatego to miejsce upodobali sobie
rybacy. Po pomyślnym połowie rybę można
przygotować na grillu ustawionym na podwórku gospodarstwa.
Na całą Żmudź słynie łaźnia w Młynie
Aniołów. Główny łazienny Żmudzi Ričardas

Rasiukas ujawni w niej tajemnice tradycyjnej
litewskiej łaźni, nauczy poprawnego wykonywania rytuałów łaziennych, wychłoszcze
według dawnych tradycji, wykona masaż.
Po wygrzaniu się można wskoczyć wprost
do rzeki lub też zrelaksować się w jacuzzi.
Według pracowników łaźni, w takim miejscu
łączą się wszystkie żywioły: ziemia, woda,
ogień i powietrze, by pomóc ciału i umysłowi
człowieka odzyskać spokój i zdrowie.
Po łaźni lub wycieczce warto wejść do
przytulnego domku herbacianego i słuchając szmeru przepływającej obok rzeki napić
się naturalnej herbaty ziołowej z dodatkiem
miodu.
W Młynie Aniołów organizowane są tradycyjne święta litewskie: Noc Świętojańska
(Rasos), równonoc jesienna i wiosenna.

Turystom, chcącym udać się na wyprawę po rzece Wyrwita, świadczone są usługi wynajmu kajaków

Ładnie uporządkowany i pielęgnowany teren wokół
młyna

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie telszewskim:
•
•
•
•
•
Podwórko Młyna Aniołów

Dwór w Birżynianach, Birżyniany
Góra Žąsūgala, Baltininkai
Grodzisko Šatrija, gmina Luokė
Park Regionalny Wornie
Źródło „Laumės pėda“, Birżyniany
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Projekt
Uporządkowanie i przystosowanie do
potrzeb turystycznych dworu Paragiai
Przyznane fundusze
0,26 mln. €

Odnowiona stodoła dworu Paragiai

N

Zagroda dworska Paragiai
Paragiai, rejon Akmenės
II–VI godz. 8.00–12.00
Chcąc zwiedzić w innym czasie należy
umówić się wcześniej: tel. +370 682 36 150

0 km

Muzeum memorialne pisarki Lazdynų
Pelėda
Paragiai, rejon Akmenė
Tel. +370 682 36 150
E-mail janina.cib@gmail.com
www.akmenesmuziejus.lt

a północy ziemi żmudzkiej nad samą
granicą z Łotwą rozpościera się kraina Akmenė. Tędy przepływa trzecia co do
wielkości rzeka Litwy – Venta. Mieszkańców
urzekają baseny rzeki Venta i jej dopływów:
Dabikinė, Virvytė, Vadakstis. Na jednej
trzeciej terenu szumią lasy.
W południowo-zachodniej części rejonu
Akmenė położona jest mała wieś Paragiai,
większości Litwinów miejscowość znana
jako dom rodzinny pisarki Lazdynų Pelėda.
Tu w XVIII w. założono dwór Paragiai, od
początku istnienia fascynujący swą historią,
architekturą i wartościami kulturalnymi.
Struktura tdworu jest typowa dla owego
czasu rozplanowania dworów krajobrazowych lub mieszanych z elementami krajobrazowymi. Właścicielem dworu był malarz
Nikodem Erazm Ivanauskas, ojciec pisarek –
Sofii Ivanauskaitė- Pšibiliauskienė (1867–
1926) i Marii Ivanauskaitė-Lastauskienė

(1872–1957), które pod wspólnym przydomkiem Lazdynų Pelėda pisały utwory
prozaiczne. W r. 1940 dwór był upaństwowiony, zaś w 1966 r. zostało tu otwarte zawsze turystów przycigjące muzeum memorialne Lazdynų Pelėda.
W mieszkalnej części domu i mansardzie
eksponowane są zdjęcia, książki i dokumenty, zapoznające z życiem i twórczością
sióstr pisarek. Zainteresowani życiem i otoczeniem ówczesnej epochy mogą obejrzeć
zachowane autentyczne meble, w spichrzu
eksponowane przedmioty codziennego
użytku, fotokopie obrazów ojca pisarek.
Niewątpliwe wrażenie na turystów robi
wśród pól szumiący park o powierzchni 3,4 ha. Drzewa sadził ojciec malarza
N. Ivanauskasa, w otoczeniu krzaków bzów
i jaśminów stoi kamienny stół, przy którym siostry Sofija i Marija pisały, marzyły.
W głębi spokojem tchnącego parku przy

2

Na zdjęciu u góry – w głównym budynku dworskim mieści się muzeum memorialne pisarki Lazdynų Pelėda

Turystów zwiedzających dwór zaprasza się do obejrzenia eksponowanych w spichrzu przedmiotów codziennego użytku
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Geologiczna ścieżka
poznawcza Jurakalnis
W zagrodzie dworu Paragiai pod pseudonimem Lazdynų Pelėda utwory literackie pisały siostry Sofija i Marija
Ivanauskaitė

zbiorniku wodnym stoi nadal czynna w
1927 zbudowana łaźnia dymna.
W dworku Paragiai odbywają się imprezy
kulturalne i oświatowe: w muzeum – zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej,
corocznie organizowane są etnograficzne
obozy twórcze i artystyczne, obchodzone
rocznice pisarzy.
Każdego roku w trzeci weekend sierpnia
w kościele Šiaudinė znajdującym się zaledwie kilka kilometrów od dworu odbywają
się odpusty Św. Rocha. Przed odpustami
i po nich w domu rodzinnym pisarek – w
dworku Paragiai – odbywają się tradycyjne
międzypaństwowe spotkania teatrów stodolanych. W tych dniach przy kamiennym
stole rozbrzmiewa poezja, muzyka, w muzeum organizowane są konferencje sztuki i
literatury, urządzane są wystawy.

Zachowane autentyczne meble

Przy zachowaniu autentyczności i unikalności tego dworu w 2014 r. za fundusze
strukturalne UE zostały odbudowane i uporządkowane najważniejsze budynki dworu
Paragiai: muzeum, spichrz, łaźnia i stodoła.

Poznawcza ścieżka geologiczna
Jurakalnis w parku regionalnym Venta
Ul. Dariaus ir Girėno 2,
Viekšniai, rejon Mažeikių
Tel. +370 443 39051
Email info@ventosparkas.lt
www.ventosparkas.lt
I–IV godz. 8.00–17.00
V godz. 8.00–15.45

0m

Na dworze Paragiai każdego roku odbywają się występy teatru stodolanego

Centrum informacji turystycznej
i działalności gospodarczej rejonu
Akmenė
Ul. V. Kudirkos 27, Naujoji Akmenė
Tel. +370 425 57020
Email vic@akmene.lt
www.vic.akmene.lt

100

Na zdjęciu u góry – niezapomniany krajobraz nad rzeczką Venta
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Projekt
Urządzenie geologicznej ścieżki poznawczej Jurakalnis w rejonie Akmenė, sołectwie Papilė
Przyznane fundusze
0,06 mln €

P

odczas pobytu na dworze Paragiai
nie przepuśćmy okazji wędrówki po
geologicznej ścieżce poznawczej wijącej się przez Jurakalnis i biegnącej przez
regionalny park Venta, na terenie chronionym, gdzie zadbano i zaopiekowano
się krajobrazem doliny Venty, ekosystemem przyrodniczym i wartościami dziedzictwa kulturalnego.
Od muzeum memorialnego Simona
Daukanta, jego pomnika i mogiły rozpoczyna się ścieżka pieszych i biegnie do
młyna Augustaičiai, po drodze znajdują się wyjątkowo wartościowe obiekty

Długość ścieżki Jurakalnis – prawie dwa kilometry

Po nowej ścieżce miło będzie pospacerować z rodziną lub kolegami

przyrodnicze i kulturalne Litwy: odsłona
jaskini i kotliny Jurakalnis, góra zamkowa Papilė, lipa piętnastopniowa, kościół
Św. Józefa. Turyści tu znajdą i taras widowiskowy oraz wieżę, będą mieli możliwość popłynięcia kajakiem rzeką Venta
i po prostu cieszyć się otaczającą niesamowitą przyrodą.
Jednym z najbardziej czarujących
widoków jest odsłona jaskini i kotliny
Jurakalnis. Odsłona Jurakalnis – jedna z najciekawszych, gdzie widać zachodzące zjawiska w okresie jury,
skały odsłon utworzone z nawzajem

przemieniających się warstw piasku,
piaskowca, wapnia i gliny. W źródłach
historycznych niniejszą odsłonę wymienia się już od 1824 r.
Aby turystów lepiej zapoznać z ciekawostkami geologicznymi za fundusze
strukturalne UE w 2013 r. została otwarta geologiczna ścieżka poznawcza o
długości 1,8 km, wybudowane schody,
zbudowana wieża widowiskowa, ustawione elementy małej architektury,
uporządkowane otoczenie, wydzielone i
uformowane tereny zielone.

Dla wygody turystów niedawno wybudowana wieża widowiskowa, uporządkowane otoczenie

Krajobraz okolic urozmaicają grodziska okolic Papilė

Po prawej stronie rzeczki Venta stoi kościół św. Józefa
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Projekt
Dostosowanie wzgórza Sprūdė (grodziska Šaukštelis), położonego na terenie
Parku Regionalnego Wornie, do potrzeb
turystycznych
Udzielone finansowanie
0,09 mln €
Na Górze Sprūdė obchodzony jest Dzień Jedności
Bałtów

G

Grodzisko w Sprūdė
Wieś Šaukštelis, rejon telszewski
Dworzec autobusowy w Telszach
ul. Gedimino 1, Telsze
 ~33 km

Dyrekcja Parku Regionalnego
Wornie (Varniai)
ul. Dumbrių 3, wieś Ožtakiai,
rejon telszewski
Tel. +370 444 47 415
E-mail varniu-rp@takas.lt
www.varniuparkas.lt
 ~13 km

rodzisko Sprūdė stanowiło posiadłość księcia Sprūdeikisa, brata króla
Litwy Mendoga (~1200–1263). Legendy
głoszą, że Sprūdeikis rozgniewał dopiero co ochrzczonego Mendoga, i w obawie
przed karą, uciekł na Żmudź. Tam w najbezpieczniejszym miejscu, na wzgórzu Sprūdė,
wybudował zamek. Z trzech stron wzgórze
otaczały torfowiska, dojazd zaś od strony
zachodniej był dobrze widoczny ze wzgórza. Według legend dębowy zamek miał
podziemia i tajne zakamarki. Wszystkie wymienione środki ostrożności nie ochroniły
jednak Sprūdeikisa, gniew króla dopadł go
również tu.
Posiadłość Sprūdeikisa warto odwiedzić
nie tylko ze względu na smutną historię.
Grodzisko leży na wysokości 216 m n.p.m.
Na jego szczycie jest taras, z którego rozciąga się zapierający dech w piersiach widok
na zapadlinę Wornie. Leżą w niej duże jeziora – Biržulis i Lūkstas, doskonale widoczne
są żmudzkie miasteczka – Wornie, Luokė
oraz owiane legendami grodziska Šatrija,
Girgždūtė oraz Medvėgalis.
Interesująca jest konstrukcja grodziska Sprūdė zajmującego powierzchnię
ponad 25 ha – taras na szczycie otacza

skomplikowany system ogromnych wałów
i szerokich fos.
Grodzisko całkowicie tonęło w zaroślach,
nie było widoczne z drogi Pavandenė–
Janapolė. W okresie sowieckim część wzgórza zniszczono w wyniku budowy tu wieży
triangulacyjnej, służącej do pomiarów geodezyjnych. Po powołaniu przed dziesięcioma
laty Parku Regionalnego Wornie, zarośla zostały wycięte, odsłonięto wspaniałe wzgórze
z zachowanymi potężnymi umocnieniami.
Dostrzegalny jest nawet wjazd na zamek z
okresu panowania Sprūdeikisa.
Obecnie grodzisko Sprūdė jest nie tylko ozdobą Żmudzi, ale też świadectwem
bogatej historii przodków dzisiejszych Litwinów. Za środki unijne na jego szczycie
urządzono taras widokowy, ustawiono
kierunkowskazy, wskazujące dojście do
obiektów. Powstał również system ścieżek.
Umożliwiają one zwiedzającym oglądanie
najwspanialszych widoków, wspięcie się na
najwyższe szczyty i tarasy. W ramach realizacji projektu, uporządkowano tereny zielone, małą architekturę, urządzono punkty
postojowe, pojawiły się schody, dróżki,
znaki, dla zmotoryzowanych wybudowano
wygodny parking.

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie szyłelskim i telszewskim:
•
•
•
•
•
•
0 km

2

Na zdjęciu u góry – Góra Sprūdė

Góra Girgždūtė, Gmina Wornie, rejon telszewski
Grodzisko Bilionys, zw. Švedkalnis, wieś Bilionys, rejon szyłelski
Grodzisko Medvėgalis, wieś Karūžiškė I, rejon szyłelski
Grodzisko Moteraitis, wieś Didieji Burbiškiai, rejon telszewski
Grodzisko Paršvilis, wieś Burbiškiai, rejon szyłelski
Kościół Św. Anny w Powondeniu (Pavandenė), ul. Vytauto 10 / ul. Bažnyčios 1,
Gmina Wornie, rejon telszewski
• Mauzoleum Sakelisów, wieś Sklepkalnis, rejon szyłelski
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Projekt
Utworzenie zony rekreacyjnej nad jeziorem Paršežeris
Przyznane fundusze
0,39 mln €

Nowo urządzone domki letniskowe zapraszają na wygodny odpoczynek

O

Brzeg jeziora Paršežeris
rej. Šilalė, Park regionalny Varniai

0m

Centrum turystyczne parku
regionalnego Varniai
Ul. Dumbrių 3, wieś Ožtakiai, rejon
Telšiai
Tel. +370 444 47 415
Email varniu-rp@takas.lt
www.varniuparkas.lt

bfitujcy w jeziora spokojem urzekający park regionalny Varniai. Podziwiać
tu można błyszczącą taflę wodną, zatrzymać się nad jeziorami Lūksto, Stervo, Biržulio, Gludo, Saloto. Wędrując w kierunku
południowo-zachodnim parku znajdziemy
jeszcze jedno przecudowne trzęsawiskami
słynące jezioro Paršežeris.
Uważa się, że kiedyś jeziora te łączyły się
z wielkimi jeziorami Lūksto i Biržulio, gdyż
utworzyły się w miejscu jednej wielkiej bryły
lodu w okresie lodowcowym. Jeziora wciąż
jeszcze łączą niewielkie strumyczki, których
w tym regionie nie brakuje: z Paršežeris do
jeziora Lūksto wpada rzeczka Sietuvių, zaś
stąd wypływająca Varnelė wpada do jeziora Biržulio, skąd wypływa już pod nazwą
Virvytė. Do jeziora Paršežeris również wpada Raudžio i jeszcze kilka innych rzeczek.
Uważa się, iż nazwa Paršežeris (Parse) po
raz pierwszy spotyka się w 1340 r. w akcie,

wydanym przez zakon niemiecki uciekinierowi z Litwy Rusteice. Ciekawe, że już w
tamtym okresie Krzyżacy przewidzieli swoje
zwycięstwo nad Litwą i Rusteice obiecali dać zezwolenie łowienia ryb w jeziorze
Paršežeris.
O nazwie jeziora Paršežeris znamy aż kilka legend. Zgodnie z jedną – pewnego razu
skądś przyszedł duży czarny paršas (prosię) i
zaczął ryć ugór. Gdy wyrył głęboki dół, sam
znikł, Nocą na to miejsce przypłynęła wielka czarna chmura wodna z rybami.
Tak w miejscu ugoru powstało jezioro,
które wszyscy zaczęli nazywać Paršežeris.
Według drugiego przekazu – perosię ryło
ziemię do tego czasu, aż trysnęła woda,
która zalała całą dolinę, a prosię utonęło.
Zaś trzecie podanie mówi, że jezioro powstało tu w tenczas, gdy diabeł wpadł na
pomysł zatopić obok wsi Pożerė wzniesiony kościół – oderwał kawał jeziora Lūksto

798

Na zdjęciu u góry – okolice jeziora Paršežeris z lotu ptaka

Miłośników aktywnego odpoczynku nad jeziorem Paršežeris czeka uniwersalny plac sportowy i aż dwa place do siatkówki
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Muzeum Czekolady

Nad brzegiem jeziora znajdziemy miesce do odpoczynku

i już próbował zrzucić na wieś kościelną.
Na szczęście jeden starzec niebawem zgadł
nazwę jeziora, i ta część upadła obok wsi
Pożerė.
Cały czas cztery piąte brzegów jeziora
Paršežeris były zabagnione. Po wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE w chwili obecnej turyści zwiedzający zachodnią
część parku regionalnego Varniai mogą
obserwować nie tylko życie bagienne i inne
ciekawe zjawiska, lecz i znajdą miejsce na
spokojny jak i na aktywny wypoczynek. Na
południowo-wschodnim brzegu jeziora są
aż dwie nowo urządzone plaże, miłośnicy
sportu znajdą uniwersalny plac sportowy
i dwa place do siatkówki plażowej. Nowo
wybudowane domki letniskowe oferują
wypoczynek na altanach, spacerując po
urządzonych ścieżkach, zaś dzieci mogą

bawić się w specjalnie im przeznaczonych
miejscach. Obok tego miejsca wypoczynkowego rozpoczyna się piętnastokilometrowej długości ścieżka poznawcza dla pieszych po regionalnym parku Varniai, która
okala jezioro. Na północnym, wschodnim i
południowym brzegu ścieżka nadaje się na
przechadzki, zaś wędrując brzegami południowo-zachodnimi i zachodnimi oddalimy
się od jeziora i będziemy mieli sposobność
wypróbować swoją orientację, natkniemy
się na naturalne przeszkody. Zona wypoczynkowa Paršežeris szczególnie wygodna
jest dla podróżujących również po innych
trasach: po narodowej trasie autoturystycznej „Drogi Żmudzkie“, trasą rowerową
„Trasą Wyżyn Żmudzkich“, okrężną trasą
rowerową Litwy Zachodniej czy ścieżką dla
pieszych i rowerów Aukštagirė.

0m

Dopóki dorośli cieszyć się będą spokojem jeziora, mali mogą bawić się na placu zabaw

Muzeum Czekolady
ul. Tilžės 133, Szawle
Tel. +370 41 52 32 12
E-mail sokoladomuziejus@ruta.lt
www.sokoladomuziejus.lt
www.ruta.lt
I–V godz. 10.00–19.00
VI godz. 10.00–17.00

Sklep „Rūta“
ul. Tilžės 133, Šiauliai
Tel. +370 41 52 33 28
I–V godz. 8.00 – 19.30
VI godz. 8.00 –17.00

Kawiarnia „Rūta“
ul. Tilžės 133, Šiauliai
Tel. +370 611 10 766; +370 616 00 191
E-mail: kavine@ruta.lt
I–VI godz. 10.00 –22.00
VII godz. 10.00 –20.00

Centrum Informacji Turystycznej w
Szawlach
ul. Vilniaus 213, Szawle
Tel. +370 41 52 31 10, +370 41 52 11 05
E-mail tic@siauliai.lt
www.tic.siauliai.lt
 ~500 m

120

Na zdjęciu u góry – pierwsze na Litwie muzeum czekolady

Dworzec autobusowy w Szawlach
ul. Tilžės 109, Szawle
 ~300 m
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Projekt
Odnowienie dawnej fabryki czekolady
spółki „Rūta“ oraz jej dostosowanie do
potrzeb turystycznych
Udzielone finansowanie
1,04 mln €

W najstarszej na Litwie fabryce cukierków założono Muzeum Czekolady

N

Mieszkańcy Szawl, wkrótce również innych
azwa „Rūta“ jest doskonale znana litewskim i zagranicznym amatorom miast a nawet krajów, polubili cukierki „Rūta“.
słodyczy. Jest to nazwa jednej z najpopu- Wysoko ocenili je również mistrzowie cukierlarniejszych i najstarszych fakryk cukierków nictwa – wyroby produkowane przez A. Grina Litwie. W 2013 r. będzie ona obchodzić cevičiusa zdobyły niejedną wysoką nagrodę w
jubileusz 100 lat działalności. Odtąd fabry- konkursach na Litwie i za granicą.
Fabryka stopniowo rozrastakę „Rūta“ będzie rozsławiać
nie tylko ponad 300 rodzajów
ła się – skromny drewniany dosmakołyków, ale też pierwsze
mek przerodził się w dość duży
na Litwie Muzeum Czekolady.
kompleks murowanych budynW 1913 r. w niedużym drewków. Fabryka „Rūta“ szczególnianym domu w Szawlach
nie aktywny rozwój przeżywała
Antanas Gricevičius ustawił
w okresie międzywojennym
kocioł do gotowania karmelu i
(1918–1939).
Zatrudniano
razem z żoną Józefą rozpoczął
wówczas 160 osób, produkowaprodukcję cukierków karmelono cukierki 300 rodzajów.
W okresie sowieckim fabrywych, nieco później również
Zaraz po wstąpieniu do
czekoladowych. W owym Muzeum Czekolady można ka, podobnie jak inne litewskie
poczuć się jak w Ameryce
okresie na Litwie większość
przedsiębiorstwa, została znaPołudniowej
przedsiębiorstw była własnoścjonalizowana, nie przerwała
cią obcokrajowców, dlatego, chcąc pod- jednak działalności. Po odzyskaniu przez
kreślić litewskość swojego zakładziku pro- Litwę niepodległości, dawne budynki zwródukcji cukierków, A. Gricevičius nadał mu cono potomkom A. Gricevičiusa, fabryka w
nazwę brzmiącą bardzo swojsko – „Rūta“.
dalszym ciągu cieszy amatorów słodyczy.

Muzeum zaprasza na zajęcia edukacyjne

Można tu samodzielnie wyprodukować cukierki czekoladowe

W 2012 r. stary budynek fabryki, zaprojektowany przez słynnego litewskiego architekta okresu międzywojennego, Łotysza
z pochodzenia, Karolisa Reisonasa, został
odnowiony za środki z funduszy strukturalnych UE.
Na parterze budynku poddanego renowacji ulokowała się kawiarnia oraz sklep
firmowy spółki „Rūta“. Mieści się on w tym
samym miejscu, co w międzywojniu. Na
piętrze znajduje się Muzeum Czekolady. Prezentuje ono historię czekolady liczącą cztery
tysiąclecia, metody jej wytwarzania przez
Majów i Azteków, historię litewskiej fabryki.
Jednym z najciekawszych eksponatów muzeum jest licząca tysiąc lat filiżanka Majów służąca do picia czekolady.
Do obejrzenia są także zbiory naczyń do
czekolady, używanych w europejskich

dworach, dawne litewskie papierki do zawijania cukierków oraz wiele innych „słodkich“ eksponatów.
Gospodarzom Muzeum Czekolady udało
się stworzyć wspaniały wystrój wnętrza – w
interesujący sposób przekazuje on historię i osiagnięcia fabryki, proces produkcji
czekolady. Zaraz po przekroczeniu progu
muzeum każdy czuje się jakby znalazł się w
Ameryce Południowej, skąd pochodzi czekolada – gości witają naturalnej wielkości
Indianin oraz kakaowiec.
Na drugim piętrze budynku mieści się
sala do zajęć edukacyjnych. Są tu organizowane lekcje dla dzieci i dorosłych, w trakcie
których opowiada się historię czekolady,
zwiedzający mają możliwość samodzielnego wyprodukowania czekoladowych cukierków i spróbowania ich na miejscu.

Cena biletów:
Dorośli – 9 Lt. Uczniowie, studenci, emeryci, osoby niepełnosprawne – 7 Lt
Dzieci w niekorzystnej sytuacji finansowej i wychowankowie domów dziecka – 3 Lt
Bilet rodzinny:
4 osoby – 27 Lt; 5 osób – 34 Lt
Usługi przewodnika – 10 Lt (konieczne uprzednie zamówienie)
Bezpłatne zwiedzanie ekspozycji:
dzieci do lat 5; przewodnicy, po okazaniu legitymacji nauczyciele towarzyszący grupom
dzieci osoby, które w dniu zwiedzania mają urodziny (wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości)
Inne obiekty warte zwiedzenia w Szawlach:

Kolekcja dawnych papierków do zawijania cukierków –
jeden z najciekawszych eksponatów muzeum

W muzeum można wypróbować grę interaktywną i
stworzyć wyjątkowy papierek do zawijania cukierków

•
•
•
•
•
•
•

Muzeum Aušry, ul. Vytauto 89
Muzeum Fotografii, ul. Vilniaus 140
Muzeum Radia i Telewizji, ul. Vilniaus 174
Muzeum Rowerów, ul. Vilniaus 139
Pałac Venclauskisów, ul. Vytauto 89
Willa Ch. Frenkela, ul. Vilniaus 74
Zagroda młynarza w Žaliūkiai, ul. Architektų 73
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Projekt
Przystosowanie budynków gospodarczych dworu w Kurtowianach do publicznej infrastruktury turystycznej, I etap
Udzielone finansowanie
0,72 mln €

We dworze w Kurtowianach do dziś są pielęgnowane
dawne tradycje hodowli koni

K
Dwór w Kurtowianach (Kurtuvėnai)
ul. Parko 2, Kurtowiany, rejon szawelski
Tel. +370 41 37 03 33, +370 618 29 964
E-mail info@kurtuva.lt
www.kurtuva.lt
Październik–kwiecień
I–V godz. 8.00–17.00
Maj–wrzesień I–V godz. 8.00–17.00,
VI–VII godz. 12.00–17.00
Ośrodek jeździecki czynny
III–VII godz. 12.00–18.00

0 km

Dworzec autobusowy w Szawlach
ul. Tilžės 109, Szawle
 ~22 km
Centrum Informacji Parku
Regionalnego w Kurtowianach
ul. Parko 2, Kurtowiany, rejon szawelski
Tel. +370 41 37 03 33
E-mail info@kurtuva.lt
www.kurtuva.lt
 ~10 m

urtowiany są miejscowością o niezwykłej urodzie. Jest to miejsce, wyróżniające się gęstymi lasami, malowniczymi
wzgórzami, tajemniczymi jeziorami oraz
bogatą ofertą wypoczynkową: jest tu rozwinięta turystyka rowerowa i piesza, do
dyspozycji wczasowiczów jest kemping,
wiele zabytków kultury i historii oraz obiektów mitycznych.
Najczęściej zwiedzanie Kurtowian turyści rozpoczynają od dworu, w którym
rozlokowało się Centrum Informacji Parku
Regionalnego w Kurtowianach. Dwór pochodzący z XV w. swój rozkwit przeżywał
w drugiej połowie XIX w., gdy był własnością rodziny hrabiów Platerów. Dwór został
wówczas zmodernizowany, powstało wiele
budynków, które się zachowały do dziś, wypielęgnowano park zaprojektowany przez

2

Na zdjęciu u góry – zwiedzającym proponuje się przejażdżkę karetą po odbudowanym parterze między byłym pałacem
i stodołą

Tu trenują jeźdźcy, odbywają się zawody i obozy jeździeckie

słynnego architekta końca XVIII w. Kazimierza Bolmana. Przedsiębiorczy właściciele prowadzili różne rodzaje działalności:
założyli największe na Litwie gospodarstwo
rybne, stadninę oraz mleczarnię.
Za czasów Platerów Kurtowiany były
ważnym centrum kultury. Ziemianie
prowadzili działalność oświatową wśród
mieszczan i chłopów, organizowali występy tzw. teatrów stodolnych. Na początku XX w. edukacją dzieci Platerów
zajmował się słynny działacz społeczny,
pisarz Povilas Višinskis, który utrzymywał
kontakty z pisarzami Jonasem Biliūnasem,
Žemaitė, Šatrijos Raganą i in. Po wprowadzeniu zakazu druku w języku litewskim
(1864–1904) przez Kurtowiany prowadził
szlak nielegalnych kolporterów litewskich
książek.
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Muzeum Krajoznawcze w
Użwentach (Užventis)

Jadąc na dobrze wytrenowanych koniach można podziwiać krajobraz Parku Regionalnego w Kurtowianach

Pałac wzniesiony przez Platerów w XIX
w. nie przetrwał – w jego miejscu stoi balustrada, która zachowała swój pierwotny
wygląd. Przetrwało kilka innych ciekawych
budynków: kuchnia, stajnia, obora i kuźnia.
Najbardziej znanym budynkiem dworskim
jest drewniana piętrowa stodoła, w której
w XIX w. odbywały się spektakle teatrów
stodolnych oraz organizowano majówki. W
2001 r. stodoła spłonęła. Została odbudowana w 2006 r., przywrócono jej nie tylko
pierwotny kształt architektoniczny, ale też
zastosowano dawną technologię budowy –
nie użyto ani jednego gwoździa.
Centrum Informacji Parku Regionalnego
w Kurtowianach dba nie tylko o przywrócenie we dworze atmosfery z czasów Platerów
poprzez ochronę budynków i pielęgnowanie
parku, ale też stara się o odrodzenie tych
rodzajów działalności, którymi się tu zajmowano. Dwór tętni życiem kulturalnym:
odbywają się festiwale teatrów stodolnych,

wystawy, koncerty oraz obchody świąt kalendarzowych. Nieopodal czynna jest karczma „Kryžkelė“, która pielęgnuje tradycje
kulinarne regionu: gości częstuje szynką
wieprzową przygotowaną według dawnego
przepisu, żmudzką zupą cebulową, karpiami
wyłowionymi ze stawów dworskich i in.
Wzorem Platerów są tu również hodowane konie. Po tym, gdy w 2005 r. huragan
Erwin częściowo zniszczył dworskie stajnie,
władze Kurtowian postanowiły zadbać o
ten obiekt dziedzictwa architektonicznego
i przywrócić go do życia. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych stajnie zostały
odbudowane, urządzono w nich nowoczesną ujeżdżalnię. Otwarto ośrodek jeździecki.
Trenują tu zarówno zawodowi sportowcy,
jak i amatorzy, organizowane są obozy jeździeckie, zawody oraz wyprawy konne na
Pomorze. Ośrodek jeździecki oferuje również usługi z zakresu hipoterapii dla dzieci
niepełnosprawnych.

Muzeum Krajoznawcze w Użwentach
(Užventis)
ul. P. Višinskio 1, wieś Dvarčius, rejon
kielmowski
Tel. +370 624 34 418, +370 682 14 008
II–VII godz. 13.00–17.00
W innym terminie – po uprzednim
uzgodnieniu; Wycieczka – 20 Lt

Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Kielmach
ul. Birutės 4, Kielmy
Tel. +370 427 61 417
E-mail direktore@kelmevic.lt
www.kelmevic.lt
 ~29 km

Dworzec autobusowy w Kielmach
ul. V. Putvinskio 3, Kielmy
 ~28 km

Inne obiekty warte zwiedzenia w Parku Regionalnym w Kurtowianach, w
rejonie szawelskim:
•
•
•
•
•
•

Dwór w Bubiai
Grodzisko Girnikai, Bubiai
Grodzisko w Bubiai
Grodzisko w Kurtowianach
Kanał Windawa-Dubissa (Ventos-Dubysos), Bubiai
Kościół Św. Jakuba Apostoła w Kurtowianach

0 km

2

Na zdjęciu u góry – przywrócony do życia dwór w Użwentach, w którym czynne jest muzeum, organizowane
są różne święta i imprezy
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Projekt
Odnowienie Muzeum w Użwentach oraz
jego dostosowanie do potrzeb turystyki
kulturowej
Udzielone finansowanie
0,24 mln €

M

iasteczko Użwenty położone na
brzegu rzeki Windawa (Venta), w
pobliżu dworu, zaczęło rozwijać się pod
koniec XV lub na początku XVI w. Wówczas dwór był własnością wielkiego księcia
litewskiego i króla Polski Zygmunta Starego (1467–1548). Posiadłość należała do
wielkich książąt przez kilka stuleci.
Użwent nie ominęły zawirowania historyczne. W XVII i XVIII w. miasteczko
zniszczyły wojska szwedzkie, przebywał tu
z wizytą nawet sam król Szwecji Karol XII
(1682–1718). W 1863 r., gdy Litwini, Polacy i przedstawiciele innych narodowości
powstali przeciwko Rosji carskiej, w pobliżu miasteczka miały miejsce bitwy między
powstańcami i wojskiem carskim, mieszkańcy aktywnie wspierali powstańców, we
dworze mieścił się ich sztab, szyto ubrania,
na podwórku powstańcy ćwiczyli.
W Użwentach mieszkały ważne
dla historii i kultury Litwy osobistości – pisarze i działacze społeczni: Julija

Muzeum zaprasza zwiedzających do zapoznania się z
historią i tradycjami Użwent

Kolejna ekspozycja poświęcona jest działalności sygnatariusza Aktu Niepodległości Litwy, przemysłowca Jonasa
Smilgevičiusa

Žymantienė-Žemaitė (1845–1921), Marija
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana (1877–1930)
i Povilas Višinskis (1875–1906).
Szczególnie istotną rolę dwór w Użwentach odegrał w życiu Šatrijos Ragany. Tu
spędziła dziesięć młodzieńczych lat, doznała towarzyszącej jej przez całe życie
miłości do księdza Kazimierasa Bukantasa (1872–1961), tu z pomocą i za zachętą przyjaciela P. Višinskisa zaczęła pisać.
Dwór, jego okolice, park i rzeka Windawa
odrodziły się w najpiękniejszych opowieściach pisarki „Sename dvare“ („W starym
dworze“) i „Viktutė“.
W 1912 r. majątek nabył sygnatariusz
Aktu Niepodległości Litwy, przemysłowiec Jonas Smilgevičius (1870–1942),
który spędził tu trzy dziesięciolecia – aż
do swojej śmierci. W okresie jego gospodarowania dwór rozwinął się, stał się rentownym, wzorowym gospodarstwem. J.
Smilgevičius hodował bydło, uprawiał tytoń, zbudował warzelnię spirytusu, tartak,

zmodernizował młyn, który zachował się
do dziś – zastąpił koło wodne turbiną,
która dla dworu i miasteczka wytwarzała
energię elektryczną. Dwór w Użwentach
odwiedzały najwybitniejsze litewskie osobistości: politycy, dyplomaci, przedsiębiorcy, działacze społeczni i in.
Do dziś zachował się dom mieszkalny
właścicieli dworu, stodoła oraz założony
na początku XIX w. park. Obejrzeć dwór,
udać się na spacer ścieżkami parkowymi,

szczególnie lubianą przez Šatrijos Raganę
aleją lipową, ścieżką zdrowia ozdobioną
rzeźbami artystów ludowych. Przybywają
tu ludzie nieobojętni na litewską literaturę i historię oraz piękno nabrzeży rzeki
Windawy. Co roku w lipcu odbywają się
plenery rzeźbiarzy w drewnie, kowali i
akwarelistów. W byłym młynie czynny jest
dom gościnny i ośrodek zdrowotny. Jego
właściciele odtworzyli zbudowaną przez
J. Smilgevičiusa turbinę, która ponownie
produkuje prąd.
Bogatą historię regionu i jego mieszkańców opowiada mieszczące się w dawnej
stodole dworskiej Muzeum Krajoznawcze w
Użwentach, oddział Muzeum Krajoznawczego w Kielmach. W 2012 r. stodołę odnowiono za środki z funduszy strukturalnych UE,
uporządkowano teren wokół, urządzono sale
ekspozycyjne i pomieszczenia przeznaczone
na zajęcia edukacyjne. Muzeum prezentuje
historię Użwent i okolic, życie i działalność
pisarki Šatrijos Ragany i J. Smilgevičiusa.

Na gości Muzeum Krajoznawczego w Użwentach czekają
ciekawe zajęcia edukacyjne

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie kielmowskim:
• Dawne Kolegium w Krożach (Kražiai), Centrum Kultury w Krożach im.
M. K. Sarbiewskiego, ul. Kolegijos 5, Kroże
• Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów i klasztor,
ul. Maironio 2A, Cytowiany (Tytuvėnai)
• Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krożach
• Kościół Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Lioliai
• Muzeum Krajoznawcze w Żołpiach (Žalpiai)
• Muzeum Povilasa Višinskisa, Ušnėnai
• Park Regionalny Cytowiany, ul. Miško 3, Cytowiany (Tytuvėnai)
W byłej stodole dworskiej urządzono ekspozycję muzealną złożoną z trzech części, z czego jedna opowiada o
mieszkającej tu niegdyś pisarce Šatrijos Raganie
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Baublisy Dionizasa Poški we dworze w Bi jatach (Bi jotai)

Baublisy Dionizasa Poški
we dworze w Bijatach
(Bijotai)

Projekt
Dostosowanie do potrzeb turystycznych
dworu w Bijatach – kompleksu Baublisów
Udzielone finansowanie
0,87 mln €

B

Baublisy Dionizasa Poški we dworze w
Bijatach (Bijotai)
ul. Muziejaus 10, Bijaty, rejon szyłelski
(Šilalė)
Tel. +370 449 51 572, +370 614 56 223
E-mail baubliu.muziejus@gmail.com,
silale.muziejus@gmail.com
Listopad–marzec
II–V godz. 8.00–17.00, VI
godz. 8.00–15.45
Kwiecień–październik
II–V godz. 9.00–18.00, VI godz. 9.00–16.45

W przededniu świąt państwowych
muzeum jest czynne godzinę krócej.
W święta państwowe nieczynne
Dworzec autobusowy w Szyłelach
ul. Tauragės 1, Szyłele
 ~32 km
Centrum Informacji w Pogromentach
(Pagramantis)
Pogromenty, rejon taurogski (Tauragė)
Tel. +370 446 44 687
E-mail prplankytoju@info.lt
 ~46 km
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aublisy – to wyjątkowy pomnik litewskiej kultury i historii, pierwsze muzeum krajoznawcze na Litwie. W 2012 r.
muzeum obchodziło jubileusz 200. rocznicy
działalności.
W 1788 r. dwór w Bijatach, miejscowości
zwanej wówczas Bordzie (Bardžiai), nabył
szlachcic żmudzki, działacz społeczny, historyk i pisarz Dionizas Poška (1764–1830).
W 1812 r. przeniósł on na teren dworu część
pnia wyschniętego dębu. Drzewo miało
średnicę 12,5 m, liczyło około tysiąca lat.
Poška własnymi rękoma wydrążył pień, wyciął drzwi, okna, założył słomiany dach, wykonał w taki sposób altanę. Swoją budowlę nazwał Baublis. Tak lokalni mieszkańcy
nazywali dąb, z którego została wykonana
altana, gdyż w jego dziupli wył wiatr. Sam
pisarz imię Baublis wiązał z bóstwem miodu
Bubilasem. Po pewnym czasie Poška ustawił w pobliżu również drugi, nieco mniejszy
Baublis.
W Baublisach pisarz lubił nie tylko wypoczywać, ale też pracować. Tu przechowywał
swoje znaleziska archeologiczne, materiały
historyczne i etnograficzne, wizerunki dawnych bogów, portrety słynnych osób oraz
biblioteczkę liczącą ponad 200 książek. W
taki sposób powstało pierwsze litewskie
muzeum krajoznawcze, odwiedzane przez
dość dużą liczbę osób.
Pod koniec XIX – na początku XX w. zadbano o ochronę Baublisów: słomiany dach

W odnowionym drewnianym młynie wodnym w Bijatach urządzono salę ekspozycyjną

obito deskami, założono cementowy fundament. W 1971 r. nad Baublisami wzniesiono trójkątne szklane osłony.
W ostatnim czasie oba Baublisy zostały
odnowione za środki z funduszy strukturalnych UE: odnowiono ich szklane osłony,
zamontowano nowoczesne systemy wentylacyjne, umocniono brzegi rzeki Pela, nad
ktorą obiekty się znajdują.
Wsparcie unijne pozwoliło odrodzić się nie
tylko Baublisom, ale też dworowi w Bijatach:
odbudowano niektóre budynki, a uporządkowany park stał się przyjemnym miejscem
spacerów i aktywnego wypoczynku.
Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych
o dworze w Bijatach pochodzi z 1558 r.
Zespół dworski z domem mieszkalnym,
zabudowaniami gospodarczymi, młynem
wodnym oraz parkiem ukształtował się pod
koniec XVIII – na początku XIX w. Znaczna
część budynków nie zachowała się, odtworzono je na podstawie fotografii. W odbudowanym spichlerzu rozlokuje się centrum
rzemiosł, w byłym młynie wodnym – sala
wystawiennicza.
W Muzeum Baublisów (obecnie jest
to oddział Muzeum Vladasa Statkevičiusa w Szyłelach) co roku odbywa się międzynarodowy
festiwal poezji „Poezijos
pavasaris“(„Wiosna
Poezji“), inne imprezy.

Cena biletów:
Dorośli – 5 Lt
Dzieci, osoby niepełnosprawne – 1,50 Lt
Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie szyłelskim:

0 km

2

Na zdjęciu u góry – w Muzeum Baublisów co roku odbywa się międzynarodowy festiwal poetycki „Wiosna Poezji“

• Grodzisko Medvėgalis
• Kościół Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej w
Girdiškė, Girdiškė
• Miejsce urodzenia lotnika Stasysa Girėnasa,
wieś Witagoła (Vytogala)

W Baublisach Dionizas Poška
lubił wypoczywać i pracować
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T urystyczny szlak wodny na rzece Dubissa (Dubysa)

Turystyczny szlak
wodny na rzece
Dubissa (Dubysa)

Projekt
Wykorzystanie zasobów przyrodniczych
rzeki Dubissy do rozwoju turystyki w rejonach rosieńskim i kielmowskim
Udzielone finansowanie
0,34 mln €

D

Kemping
Wieś Maironiai, rejon kielmowski
Wieś Padubysis, rejon rosieński
Dworzec autobusowy w Kielmach
ul. V. Putvinskio 3, Kielmy
 ~14 km (od wsi Maironiai)
Dworzec autobusowy w Rosieniach
ul. Vilniaus 91, Rosienie
 ~14 km (od wsi Padubysis)
Dyrekcja Parku Regionalnego Dubissa
ul. Dominikonų 2A, Rosienie (Raseiniai)
Tel. +370 428 70 330
E-mail dubysosrp@raseiniai.lt
www.dubysa.info
 ~37 km

0 km

Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Kielmach
ul. Birutės 4 , Kielmy
Tel. +370 427 61 430, +370 427 61 417
E-mail direktore@kelmevic.lt
www.kelmevic.lt
 ~8 km
Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Rosieniach
ul. Muziejaus 5, Rosienie
Tel. +370 428 70 723, +370 428 51 362
E-mail info@rvic.lt
www.rvic.lt
 ~14 km

ubissa jest rzeką niezbyt wartką, nietrudną do pokonania, nadaje się do
pływania z dziećmi. Trasę urozmaicają nieduże progi.
Niezwykle urokliwy jest odcinek Dubissy o długości 65 km na terenie Parku Regionalnego Dubissa. Jest atrakcyjny turystycznie nie tylko ze względu na wspaniałe
widoki – jest tu też dużo dogodnych dojść
do wody, gospodarstw agroturystycznych,
kempingów i ośrodków wypoczynkowych.
Do popularyzacji szlaku wodnego na rzece Dubissa przyczynia się również wsparcie
unijne. Za środki z funduszy strukturalnych
UE uporządkowano odcinek o długości 35
km od wsi Maironiai (rejon kielmowski) do
wsi Padubysis (rejon rosieński). W ramach
realizacji projektu finansowanego przez
UE wybudowano ośrodek wypoczynkowy
we wsi Maironiai, kemping z altankami,
miejscami na ogniska, dostępem do wody
pitnej we wsi Padubysis. Na trasie pojawiły
się kierunkowskazy. O zaletach odnowionego szlaku turystycznego najlepiej jest
przekonać się osobiście, warto udać się w

Kemping „Po beržais“ we wsi Maironiai, na prawym brzegu Dubissy

niezapomnianą wyprawę rzeką opiewaną
przez poetów – Dubissą.
Wyprawę można rozpocząć we wsi Maironiai. W razie przyjazdu w to miejsce wieczorem, na nocleg warto zatrzymać się na urządzonym za środki unijne kempingu. Wieś
Maironiai wcześniej nosiła nazwę Saudininkai, jednak w 1932 r. została przemianowana
na cześć poety, wieszcza narodu litewskiego
Maironisa. We wsi do obejrzenia jest ciekawa
kapliczka, wzniesiona na kamieniu mitycznym, zwanym Stopa Dziecka. Legenda głosi,
że kapliczka pojawiła się w miejscu objawienia Najświętszej Maryi Panny.
Po przepłynięciu 8 km od wsi Maironiai
warto zatrzymać się we wsi Bulavėnai. Na
urządzonym tu kempingu z altanką, miejscem na ognisko i meblami ogrodowymi
można wypocząć oraz zjeść posiłek. Z rzeki
widoczny jest drogowskaz kierujący do grodziska w Bulavėnai. Położone jest ono na
lewym brzegu Dubissy, w odległości 200 m
od rzeki.
Płynąc przez wieś Zakeliškiai należy zachować ostrożność – na drodze spotyka

0,35

Na zdjęciu u góry – Dubissa jest szczególnie ceniona przez miłośników przyrody i turystyki wodnej
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Ośrodek wypoczynkowy przy grodzisku Padubysis na prawym brzegu Dubissy
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H ipodrom w Raseiniai
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Hipodrom w Raseiniai

Kemping urządzony za środki unijne na brzegu Dubissy

się resztki byłej tamy młyńskiej. W gospodarstwie mieszczącym się w pobliżu młyna
urządzono prywatny płatny kemping, jest
tu dostęp do wody pitnej, prądu, można
wynająć kajak lub tratwę.
Na wysokości miasteczka Lyduvėnai
znajduje się najwyższy i najdłuższy na Litwie
most. Obok można zrobić postój – jest tu
kemping z meblami ogrodowymi, miejscem
na ognisko, dużym terenem na namioty.
Tablica informacyjna opowiada o moście
kolejowym w Lyduvėnai, położonym obok
grodzisku Danutė, barokowym kościele w
Lyduvėnai oraz innych obiektach wartych
zwiedzenia w okolicy.
Kontynuując podróż przepływa się obok
pozostałości młyna i hydroelektrowni we
wsi Kušeliškė. W pobliżu wsi znajduje się
kemping ze wspaniałą plażą i kąpieliskiem.
Jeżeli na kempingu nie ma miejsc, nie warto
się przejmować. Nieco dalej widnieją znaki
kierujące do kempingów we wsiach Bralinskiai i Daugodai. Zwłaszcza wygodny jest
kemping w Daugodai – z boiskiem do gry
w koszykówkę i siatkówkę, dostępem do
wody, toaletą.

Ostatnim przystankiem na szlaku jest
urządzony za środki unijne kemping we wsi
Padubysis, z meblami ogrodowymi, miejscami na ogniska, placem zabaw dla dzieci,
parkingiem, dostępem do wody pitnej, tablicami informacyjnymi. W pobliżu kempingu znajduje się grodzisko Padubysis – doskonały punkt widokowy, z którego rozciąga
się panorama na dolinę Dubissy. U podnóża
grodziska urządzono ścieżkę przyrodniczo-poznawczą Padubysis.

Hipodrom w Raseiniai
Ul. Paraseinio 16, wieś Dumšiškių,
rejon Raseinių
Tel. +370 685 58859
E-mail. jockeyclub@jockeyclub.lt

Centrum Informacji Turystycznej
Raseiniai
Ul. Muziejaus 5, Raseiniai
Tel. +370 618 34611
E-mail tic.muziejus@gmail.com
I–V godz. 9.00–17.30
VI godz. 9.00–16.30

Latem podróżujących kajakami Dubissa zadziwia
soczystością zieleni i zróżnicowaniem roślinności
nadbrzeżnej

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie kielmowskim i rosieńskim:
•
•
•
•
•
•

Dwór w Pasandravys, rejon rosieński
Grodzisko Bulavėnai, wieś Bulavėnai, rejon kielmowski
Grodzisko Padubysis, rejon rosieński
Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, Lyduvėnai, rejon rosieński
Pozostałości młyna i hydroelektrowni we wsi Kušeliškė, rejon rosieński
Ścieżka przyrodniczo-poznawcza Padubysis, rejon rosieński

Szlak (65 km): Maironiai – Bulavėnai – Lyduvėnai – Kušeliškės – Padubysis

0m

600

Na zdjęciu u góry – Chluba hipodromu Raseiniai, przedstawiciele jednej z najstarszych ras koni w Europie – żemaituki
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H ipodrom w Raseiniai
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Projekt
Rekonstrukcja hipodromu Raseiniai
Przyznane fundusze
1,21 mln €

N

a Litwie jest 8 hipodromów. Niestety, większość z nich nie jest
czynna, dlatego miłośnicy zawodów
jeździeckich jadą do Raseiniai. Tu swą
działalność skutecznie rozwija jeden z
najbardziej perspektywicznych hipodromów kraju, przeznaczony do organizowania równinnych wyścigów konnych.
W jednym dniu na hipodromie zbiera się
700–1000 widzów.
Historia hipodromu w Raseiniai rozpoczęła się w 1989 r. Wówczas zawody
trwały po trzy dni, zaś trybuny pękały w
szwach od tłumów ludzi. Tu przybywali
nie tylko miejscowi mieszkańcy i widzowie z krajów ościennych, ale i pojawiały
się dobrze znane osobistości.
Niestety, z biegiem czasu działalność
hipodromu została przerwana, i tak było

Szerokość nowo urządzonej ścieżki gruntowej sięga aż 15 m

Ogółem zawody na hipodromie może oglądać 1500
widzów

Migawki z biegów koni rasowych na hipodromie Raseiniai – tu odbywają się zawody jeździeckie w różnych kategoriach

aż do 2006 r., kiedy to niewielka grupka
entuzjastów znów rozpoczęła organizowanie zawodów. Po kilku latach stało
się jasne, iż muszą być podjęte prace nad
wskrzeszeniem hipodromu.
Za fundusze strukturalne UE chlubą
miasta Raseiniai będący hipodrom został
przywrócony do nowego życia – zrekonstruowany, unowocześniony i odpowiadający standardom europejskim stał się
centrum przyciągania miłośników zawodów jeździeckich. W zrekonstruowanym
hipodromie urządzona ścieżka o długości
1,3 km i około 15 m szerokości ścieżka
gruntowa, gdzie konie ścigać się mogą o
dowolnej porze roku.
Na sezon letni zatroszczono się o drugą równoległą ścieżkę trawnikową, której długość sięga 1,05 km, zaś szerokość

wynosi 12 m. Przy ścieżkach nowo skonstruowane trybuny mogą pomieścić
875 widzów, entuzjastów tego sportu.
Ogółem zawody na tym hipodromie
może oglądać 1500 widzów. Sponsorom
i gościom imprezy wydzielone są specjalne miejsca VIP. No a sami uczestnicy zawodów – konie – stoją w stajniach
wybudowanych na hipodromie z 76 stanowiskami.
Kompleks stajni również zaprasza
wszystkich dżokejów wypróbować siły i
udoskonalić nawyki na jedynym w krajach baltyckich symulatorze wyścigowym – sztucznym koniu, wykonanym w
Wielkiej Brytanii. Pomoc UE pozwoliła
uporządkować również otoczenie hipodromu: ogrodzono terytorium, uporządkowano zbocze, wykonano system

Hipodrom Raseiniai z lotu ptaka

oświetleniowy, wyasfaltowano parkingi
samochodowe dla gości, zaopatrzono
hipodrom w specjalne urządzenie – nowa
maszyna startowa została przywieziona z
Francji.
Obecnie w programie organizowanych
przez hipodrom imprez możemy obejrzeć
zawody podzielone na pewne kategorie według ras koni, np. biegi sprintowe
żemaituków, biegi rasowych koni jeździeckich, biegi kłusowe itp. Również
oddzielnie odbywają się zawody według
długości tras (1000, 1400, 1800 i 2800
m) lub nawet według wieku koni. Po renowacji hipodromu, litewscy ambasadorzy sportów konnych do naszego kraju
zapraszają również sportowców z innych
krajów oraz organizują turnieje międzynarodowe.
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Zamek w Poniemuniu (Panemunė)

Zamek w Poniemuniu
(Panemunė)

385

Projekt
Przystosowanie zamku w Poniemuniu do
potrzeb turystyki kulturowej: odnowienie skrzydła zachodniego i części południowego, wieży północno-zachodniej i
południowo-zachodniej
Udzielone finansowanie
1,9 mln €
Zwiedzający mają możliwość podziwiania wspaniałych
widoków Poniemunia rozciągających się z wieży zamkowej (wieża przed renowacją)

R
Zamek w Poniemuniu (Panemunė)
Wieś Pilies I, rejon jurborski
Tel. +370 689 93 185
Listopad–marzec I–VII godz. 11.00–17.00
Kwiecień–październik
I–VII godz. 9.00–19.00
Dworzec autobusowy w Jurborku
ul. Vydūno 7, Jurbork
 ~16 km

0 km

Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Jurborku
ul. Vydūno 19, Jurbork
Tel. +370 447 51 485
E-mail turizmas@jurbarkas.lt
www.jurbarkotic.lt
 ~17 km

ejon jurborski słynie ze swoich zamków
i dworów. Szczególnie dużo położonych jest ich wzdłuż Niemna, oddzielającego niegdyś Wielkie Księstwo Litewskie
od ziem krzyżackich. Jednym z najpiękniejszych w regionie jest zamek w Poniemuniu,
wzniesiony w XVII w. Trudno jest oderwać
od niego wzrok – czerwony, przypominający twierdzę, wygląda jakby przykucnął we
wspaniałym parku, słynącym ze stawów
kaskadowych. W pobliżu przepływa potężny Niemen. Równie wspaniałe widoki rozciągają się z wież zamkowych – okolice są
tu wyjątkowo piękne.
Ciekawość podróżnika pobudza nie
tylko imponujący wygląd zamku, ale też
związane z nim historie. Legenda głosi, że
w piwnicy południowo-zachodniej wieży
mieściło się więzienie, do którego gospodarze zamku spuszczali skazanych na linach
lub po drabinach. Opowiada się, że duchy
okrutnie zamordowanych osób do dziś tu
się ukazują. Lokalni mieszkańcy wierzą,
że niegdyś tunel z zamku w Poniemuniu

2

Na zdjęciu u góry – odnowione za środki unijne wieże zamku w Poniemuniu

Po renowacji zamek zmienił się nie do poznania –
czerwoną cegłę zastąpił jasny, prawie biały tynk

prowadził do położonego na drugim brzegu Niemna dworu w Giełgudyszkach.
W kronikach niemieckich wspomina się,
że w XIV w. w tym miejscu stał zamek wielkiego księcia litewskiego Witenesa (Vytenis, około 1260–1315). Przypuszcza się, że
książę Witenes zmarł właśnie tu. Jedne
źródła podają, że uderzył w niego piorun,
inne – że zamordował go brat Giedymin
(około 1275–1341), słynny protoplasta
rodu Giedyminowiczów, założyciel Wilna.
Podczas spaceru po parku napotyka się
dwa kurhany. Jak głoszą legendy, w jednym
z nich pochowany jest Witenes, w drugim – jego żona.
Obecny zamek w Poniemuniu w 1610 r.
na prawym brzegu Niemna wybudował w
stylu renesansowym, jako wystawną rezydencję, magnat węgierski, bogaty kupiec
leśny Janusz Eperjesz.
W 1759 r. zamek nabył chorąży wielki litewski Antoni Giełgud (1792–1831) i
przebudował go w stylu klasycystycznym,
przekształcając w wystawną rezydencją rodzinną. W 1831 r. A. Giełgud był naczelnym
dowódcą powstania na Litwie. Ze swoim
wojskiem przeprawił się na drugi brzeg
Niemna i w miejsocowści Giełgudyszki
stoczył walki.
Po stłumieniu przez cara powstania i
śmierci A. Giełguda, ogłoszonego „przestępcą państwowym pierwszego stopnia“,
zamek został zabrany właścicielom i rozgrabiony, w wyniku czego zaczął popadać
w ruinę.
W 1925 r. nabył go ksiądz Antanas Petraitis i przekazał salezjanom, którzy mieszkali w nim do wybuchu II wojny światowej.
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Zamek w Poniemuniu (Panemunė)

Wkrótce na zamku rozlokuje się hotel, kawiarnia, zostaną urządzone sale konferencyjne, zaplanowano pomieszczenia
na ekspozycje muzealne, turyści będą mogli wejść na wieżę, by podziwiać Niemen i wspaniałą panoramę okolic

Obecnie zamek należy do Akademii się międzynarodowy festiwal folklorySztuk Pięknych w Wilnie, która dba o jego styczny „Na wodzie“.
Do dziś zachowały się dwa skrzydodnowienie i dostosowanie do potrzeb
naukowych, oświatowych i turystycznych. ła zamku w Poniemuniu – zachodnie i
Zamek szczególnie odżywa latem. Akade- południowe. W 2012 r. za środki unijne
skrzydło zachodnie i częściowo
mia Sztuk Pięknych organizuje
południowe zostały odnowiotu wystawy sztuki. Wiele osób
ne, uporządkowano dziedziniec
przybywa też na tradycyjny feo powierzchni 1800 m kw.
stiwal „Echo zamku“, podczas
Poddany renowacji zamek
którego rozbrzmiewa poezja
stał się obiektem atrakcyjnym
śpiewana i różnorodna styliturystycznie. Rozlokował się tu
stycznie muzyka, wystawiane
hotel z kawiarnią, będą świadsą przedstawienia oraz improczone usługi w zakresie noclewizacje teatralne, prezentuje Otwory strzelnicze na
gów, żywienia, organizowania
wieżach zamkowych
konferencji, wystaw, koncertów
się sztukę wizualną. Są tu też
wieńczą wycięcia w
i innych imprez oraz rozlokuje
organizowane święta chórów i
kształcie krzyża
się centrum turystyczne.
teatrów. Co dwa lata odbywa
Zamek w Poniemuniu zwiedzają turyści, organizowane są różne imprezy

Cena biletów:
Dzieci – 2 Lt
Dorośli – 4 Lt
Szlak prowadzący przez dwory i zamki:
•
•
•
•

Dwór w Wielonie, ul. Muziejaus 2, rejon jurborski
Kompleks budynków dworu w Jurborku, ul. Vydūno 21, Jurbork
Zamek w Poniemuniu, wieś Pilies I, rejon jurborski
Zamek w Raudaniu, rejon jurborski

Szlak (43 km): Jurbork – wieś Pilies I – Raudań – Wielona – Seredžius
W czasach kupca węgierskiego J. Eperjesza zamek był jasnego koloru, do wykończenia strony zewnętrznej wykorzystano jako tynk węgiel ze spalonego drewna
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Ścieżka rowerowa i dla
pieszych nad Niemnem

389

Projekty
Nowe możliwości starego miasta. Przystosowanie brzegów rzeki Niemna w
Jurbarku dla infrastruktury turystycznej
(etap I, II)
Przystosowanie brzegów rzeki Imsrė dla
infrastruktury turystycznej (etap I, II)
Przyznane fundusze
1,04 mln €
Nad brzegiem Niemna uporządkowane place zabaw
dziecięcych

U

Ścieżka rowerowa i dla pieszych
Ul. Lauko / Kauno skrzyżowanie,
Jurbarkas
Dworzec Autobusowy w Jurbarkas
Ul. Vydūno 7, Jurbarkas

0m

Centrum informacji turystycznej i
biznesu w Jurbarkas
Ul. Vydūno 19, Jurbarkas
Tel. +370 447 51 485
E-mail. turizmas@jurbarkas.lt
www.jurbarkotic.lt

120

Na zdjęciu u góry – ścieżka rowerowa i dla pieszych nad brzegiem Niemna – możliwość aktywnego odpoczynku

zbiegu rzek Niemna, Mituvy i Imsrė
założone jest miasto Jurbork cieszące
ekskluzywnością krajobrazu: przez krainę
Jurborka na długości 70 km płynie największa rzeka Litwy Niemen. Na brzegach
stoją wiekopomne zamki, stare kościoły i
drzemiące grodziska. Jurbork to wspaniałe
mejsce dla wielbicieli turystyki rowerowej:
w mieście urządzone dwie ścieżki rowerowe. Jedna z nich nad samym Niemnem,
inna – po drugiej stronie rzeki w Kiduliai.
Nad Niemnem wije się ścieżka rowerowa
o długości 24 km, łącząca miasto Jurbork z
zamkiem Raudonė.
Nieważne, czy podróżny wybierze trasę
lądową, czy wodną, przed oczyma wyłoni
się dostojna przeszłość Litwy. Naciskając na
pedały turysta będzie miał możność z bliska zapoznać się z bogatym dziedzictwem
architektonicznym i kulturalnym Litwy, zaś
płynąc statkiem obejrzy wspaniałe brzegi
Niemna i zamki od strony wody.
W minionych wiekach życie nad Niemnem uformowało historię i tradycje Litwy. Ta rzeka niejako tętnica cały czas łączyła kraj z Morzem Bałtyckim. Niemnem
płynęły okręty handlowe, w rzece łowiono
ryby, na brzegach wyrastały zamki obronne,
powstawały wsie przyzamkowe.
Kraina Jurborka nieodłączna jest od Niemna. Na prawym brzegu stojące obiekty
dziedzictwa kulturalnego stanowią dziś
centrum przyciągania każdego, kto interesuje się historią narodu, obyczajami i tradycjami dawnych nadniemeńskich mieszkańców. W Jurborku dobrze jest odpocząć od
zgiełku wielkich miast, podziwiać czarujący

krajobraz i zapoznać się ze stylem życia
mieszkańców. W mieście można obejrzeć
kilka muzeów (Muzeum Krainy Jurborka,
memorialne muzeum rzeźbiarza V. Gryba),
salę koncertową i wystawową (cerkiew),
kościół Trójcy Najświętszej, pomnik Witolda Wielkiego, górę zamkową Jurborka
(Bišpilis).
Za fundusze UE uporządkowano teren od
skrzyżowania ulic Lauko i Kauno do przystani małych statków Mituva. Tu urządzona
publiczna infrastruktura wypoczynku i turystyki: wytyczona ścieżka rowerowa i dla
pieszych o około 2 km długości, urządzone
place aktywnego wypoczynku i zabaw dziecięcych, uporządkowana plaża, urządzony
parking samochodowy, postawione ławki oraz oświetleny teren. Uporządkowany
również teren od plaży do przystani małych
statków Mituva, gdzie oświetlono urządzoną ościeżkę rowerową i dla pieszych oraz
miejsca wypoczynkowe.
Brzegi Niemna przeistoczyły się w atrakcyjne miejsce wypoczynku. Teraz turyści
przyjeżdżający do Jurborka rowerem, samochodem czy transportem wodnym znajdą
zony przystosowane dla aktywnego wypoczynku nad Niemnem. Czynione są starania, by gościom udostępniono atrakcyjny
widok Niemna i stworzono możliwość
aktywnego wypoczynku, skutecznie łącząc
wypoczynek z celami poznawczymi oraz
rozrywkami wodnymi.
W mieście Jurbork warto nietylko podziwiać piękno brzegów Niemna, ale również
zwrócić uwagę na płynącą przez miasto
inną rzeczkę – Imsrė. Źródła jej znajdują się
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Dwór w Jurborku
(Jurbarkas)

Góra zamkowa Bišpilis

w okolicach wsi Naukaimis i płynie równolegle z Niemnem w odstępie trzech-pięciu
kilometrów. Imsrė to lewy dopływ Mituvy – i wpada do niej zaledwie 0.4 km do
jej ujścia wdo Niemna.
Przez całe miasto wijąca się rzeczka o długości 20 km przez długie lata była zupełnie
nie zauważona – zarośnięta trawą, niedostępna. Za fundusze UE uporządkowana
dolina rzeczki Imsrė otworzyła wspaniały
krajobraz na jej zawiłe koryto. Tu urządzona
ścieżka rowerowa i dla pieszych zadziwia podróżnych malowniczymi widokami miasta
Jurbork, prowadzi do godnych uwagi obiektów turystycznych: historycznie ważnego
dla miasta miejsca – górę zamkową Bišpilis,

przystań małych statków, kościół Trójcy
Najświętszej w Jurborku, przedpola zagrody
dworskiej w Jurborku. Ta ścieżka rowerowa
i dla pieszych łączy się z trasą rowerową
Panemunė.
W trakcie wykonywania projektu przez
rzeczkę wybudowano 11 nowych mostów, zaś
nad strumykiem urządzono zony aktywnego
wypoczynku – place zabaw i gier, w niezbędne urządzenia wyposażono plac siatkówki
oraz korty tenisu ziemnego. Przez długi czas
zapomniane i opuszczone brzegi rzeczki Imsrė
odżyły i stały się dla mieszkańców miasta Jurborka jednym z najpopularniejszych miejsc.
Tu bezpiecznie można spacerować z małymi
dziećmi, jeździć na rowerach, wypoczywać.

Dwór w Jurborku (Jurbarkas)
ul. Vydūno 21, Jurbork
Tel. +370 447 52 710
E-mail info@jurbarkomuziejus.lt
www.jurbarkomuziejus.lt
II–V godz. 8.00–17.00
VI godz. 11.00–16.00

0m

Obok Jurborku rwący strumyk Imsrė

Dworzec autobusowy w Jurborku
ul. Vydūno 7, Jurbork
 ~1 km
Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Jurborku
ul. Vydūno 19, Jurbork
Tel. +370 447 51 485
E-mail turizmas@jurbarkas.lt
www.jurbarkotic.lt
 ~30 m
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Na zdjęciu u góry – w odnowionej północnej oficynie dworskiej mieści się Muzeum Krajoznawcze w Jurborku
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Projekty
Dostosowanie oficyny północnej w parku dworskim w Jurborku do publicznej
infrastruktury turystycznej
Przygotowanie ekspozycji Muzeum Krajoznawczego w Jurborku oraz ich dostosowanie do potrzeb turystyki kulturowej
Udzielone finansowanie
0,71 mln €

N

ad brzegiem rzeki Mitwa (Mituva),
w otoczeniu stuletnich drzew parku,
widnieją z dala białe eleganckie budynki.
Są to wzniesione w XIX w. dwie utrzymane
w stylu klasycystycznym oficyny dworu w
Jurborku oraz nieduża cerkiew prawosławna. Główny budynek dworski – pałac –
spłonął w latach I wojny światowej.
W 1846 r. car Mikołaj I przekazał dwór
w Jurborku księciu Iłłarionowi Wasilczykowowi, który wybudował zachowane do
dziś budynki oraz wspaniały pałac w w rosyjskim stylu empire.
Rodzina Wasilczykowów zarządzała
dworem przez około 70 lat, wywierając
znaczny wpływ na mieszczan. W Jurborku
Wasilczykowowie założyli rosyjską szkołę
ludową, szkołę tkactwa, w której uczyły

W oficynie południowej czynne jest Centrum Informacji
Turystycznej w Jurborku

W urządzonej szatni zwiedzający, zakładając stroje z epoki, będą mieli możliwość przenieść się w XIX w. i poczuć się
prawdziwymi ziemianami

się kobiety z okolicznych wsi, przytułek dla
sierot i starców. Księżne dbały o sprawy
oświatowe i religijne.
W okresie rządów Wasilczykowów w
oficynie południowej mieszkała służba, w
północnej zaś, bardziej wystawnej, sami
gospodarze i ich goście. Odnowione za
środki unijne oficyny dworskie zostały
dostosowane do potrzeb turystycznych i
kulturalnych. W południowej czynne jest
Centrum Informacji Turystycznej w Jurborku. W północnej rozlokowało się Muzeum Krajoznawcze. W budynku zachował
się autentyczny wystrój wnętrza z połowy
XIX w. (drewniane zdobnictwo). Przygotowano tu ekspozycje, prezentujące
historię i kulturę dworu oraz miasteczka
Jurbork, średniowieczne drewniane zamki,

tragiczną historię wywózek i walk o Niepodległość. W muzeum niezwykle ciekawa jest ekspozycja poświęcona Wasilczykowowom: jest tu duży zbiór fotografii
rodzinnych, kilka przedmiotów użytku
codziennego. Zwiedzający mogą zajrzeć
do księgowości dworskiej – zapoznać się
z rodzajami prowadzonej działalności, wydatkami.
Najnowsza ekspozycja muzealna poświęcona jest poecie, tłumaczowi i dyplomacie Jurgisowi Baltrušaitisowi, pochodzącemu z okolic Jurborku. Składa się
na nią wiele unikatowych przedmiotów
należących do poety. W sali kominkowej
organizuje się imprezy kulturalne.
W muzeum realizowane są programy edukacyjne, w ramach których

W sali kominkowej odnowiono elementy zdobnicze sufitu i dębową
boazerię

W sali kominkowej poddano renowacji
kafle kominka

Odlew rodziny księcia I. Wasilczykowa

prezentowana jest historia Jurborku oraz
książąt Wasilczykowów, zwyczaje związane ze świętami kalendarzowymi, życie
wspólnoty żydowskiej i in. Można ubrać
się w stroje z XIX w. i zrobić zdjęcie obok
odlewu rodziny książąt Wasilczykowych.
Pozostałe zabudowania dworskie również dostosowano do potrzeb społecznych. W niedużej, jednak wytwornej,
należącej do zespołu dworskiego cerkwi
wzniesionej w stylu bizantyjskim wre życie kulturalne, są organizowane wystawy,
koncerty. Cerkiew słynie z doskonałej akustyki. W budynku administracji dworskiej
urządzono muzeum poświęcone słynnemu
rzeźbiarzowi Vincasowi Grybasowi. Rzeźbiarz mieszkał w nim w okresie międzywojennym.
Przyjemność sprawia spacer cienistą
aleją parkową. Park o powierzchni 9 ha
na lewym brzegu rzeki Mitwy założono w
połowie XIX w. Książęta Wasilczykowowie
lubili w nim urządzać święta, na które zapraszali wielu gości. Dzisiaj do obejrzenia
są fragmenty dawnego ogrodzenia z czerwonej cegły, otaczającego rezydencję i
część parku. Opowiada się, że gdy książęta
lub ich goście byli we dworze, chłopom
pańszczyźnianym wstęp do parku był surowo wzbroniony.
W maju we dworze w Jurborku odbywają się imprezy w ramach „Nocy Muzeów“,
w czerwcu – międzynarodowe forum literatury współczesnej „Lato północy“.
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Turystyczny szlak wodny
na rzece Jura (Jūra)

Kempingi
Wieś Žadvainiai, rejon retowski
Wieś Balskai, rejon taurogski
Dworzec autobusowy w
Retowie
ul. Kvėdarnos 26, Retów
 ~9 km
Dworzec autobusowy w
Taurogach
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 38A,
Taurogi
 ~23 km

W salach prezentowane są eksponaty z okresu walk
z krzyżakami. Poza odlewem różnych rodzajów broni,
zwiedzający będą mogli obejrzeć z bliska jak wyglądała
zbroja żołnierza litewskiego i krzyżaka

Cena biletów:
Dorośli – 3 Lt
Emeryci – 1,5 Lt
Uczniowie, studenci – 1 Lt
Inne obiekty warte zwiedzenia w Jurborku i
rejonie jurborskim:
•
•
•
•
•

Kościół Świętej Trójcy, ul. Valančiaus 1, Jurbork
Muzeum Krajoznawcze w Jurborku, ul. Vydūno 21, Jurbork
Muzeum Vincasa Grybasa, ul. Vydūno 31, Jurbork
Pomnik księcia Witolda, Park Witolda, Jurbork
Pozostałość po zamku w Kalnėnai, inna nazwa Bišpiliukai (XIV w.),
Kalnėnai, rejon jurborski

0 km

10

Na zdjęciu u góry – panorama rzeki Jura

Centrum Informacji
Biznesowej w Retowie
ul. Oginskių 8, Retów
Tel. +370 448 68 202
E-mail verslas@rietavic.lt
www.rietavovic.lt
 ~10 km

Centrum Informacji
Turystycznej i Biznesowej
w Taurogach
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 5,
Taurogi
Tel. +370 446 61 404
E-mail tic@tvk.lt
www.taurage.lt
 ~23 km
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Projekty
Urządzenie kempingu przy krajowym
szlaku wodnym na rzece Jura w rejonie
retowskim
Rozwój infrastruktury turystycznego
szlaku wodnego na rzece Jura
Udzielone finansowanie
0,46 mln €

J

ura jest jedną z nielicznych litewskich
rzek, po których można pływać nawet
podczas największej letniej suszy, po ulewach i wiosennych roztopach wartkością
dorównuje rzekom górskim. Najczęściej
turyści pokonują ją kajakami, jednak wiosną, gdy poziom wody się podnosi, można
płynąć również pontonami.
Warto udać się w podróż turystycznym
szlakiem wodnym po rzece Jura o długości ponad 150 km (Žadvainai–Kvėdarna–
Pajūris–Žvingiai–zapora w Balskai–Taurogi–
Mociškiai–Šereitlaukis–Niemen), wybierając
odcinek według własnych możliwości.
Osoby spragnione przygód, które nie
boją się wzburzonych fal, progów i nagłych
zakrętów mogą rozpocząć wyprawę we wsi
Žadvainiai. Ktoś, kto nie boi się trudności,
może udać się na dwu- lub trzydniową wyprawę kajakową od Žadvainiai do Žvingiai
(około 50 km). Do dyspozycji jest też inny
odcinek szlaku – od zapory wodnej w Balskai do Taurog (około 36 km).

Infrastruktura kempingu w Žadvainiai

Ośrodek wypoczynkowy w Taurogach

Jura w dolnym biegu w okolicach Taurog
jest spokojna, nie ma tu skomplikowanych
przeszkód, dlatego lubią nią podróżować
rodziny z małymi dziećmi, osoby bez doświadczenia lub kajakarze spragnieni spokoju.
Wyprawę najlepiej rozpocząć w Žadvainiai – tu, na brzegu Jury, za środki unijne
urządzono nowy kemping z przystanią, dlatego kajaki łatwo spuścić na wodę. Obok
znajduje się parking, nie trzeba więc daleko
nieść bagaży. W razie przyjazdu wieczorem
można rozłożyć namiot i w ładnym otoczeniu zjeść kolację przy ognisku.
Kemping upodobali sobie nie tylko turyści wodni, ale też inni wczasowicze. W
to miejsce przyciąga piękna przyroda nadrzeczna, wygodna infrastruktura kempingu:
meble ogrodowe, boiska służące do aktywnego wypoczynku. Warto zwrócić uwagę na
molo – zostało zbudowane na podporach
pochodzących z okresu międzywojennego
(1918–1939).

A zatem wyprawę czas zacząć! Mimo
iż wartka Jura szybko uniesie w dal, płynąc przez miasteczko Konstantynowo
(Kvėdarna) można nieco zwolnić. Warto
tu się zatrzymać. Na lewym brzegu między rzeczułkami Druskis i Vėžas widnieje grodzisko we wsi Padievaitis. Niegdyś
swoją wielkością dorównywało grodzisku
Medvėgalis – najwyższemu na Żmudzi.
Historycy przypuszczają, że stał tu jeden z
zamków wielkiego księcia litewskiego Giedymina (około 1275–1341).
U podnóża grodziska od strony południowo-wschodniej, na lewym brzegu
rzeczki Druskis, leży ogromny kamień, zwany Tronem Diabła. Legenda głosi, że diabeł
niósł ten kamień chcąc zniszczyć kościół w
Konstantynowie. Zapiał jednak kur i diabeł
musiał rzucić kamień i uciekać. Zdaniem archeologów niegdyś znajdowało się tu miejsce kultu pogańskiego.
Przy grodzisku mieści się kemping – dobre miejsce na nocleg lub po prostu wypoczynek czy posiłek. Do dyspozycji jest tu
altanka, meble ogrodowe a nawet kominek.
Po wypoczynku warto udać się w dalszą
podróż – po drodze czeka niejeden ciekawy
obiekt. Na wysokości wsi Palaivis na Jurze
znajduje się mielizna Kvėdarna-Jomantai,
którą można przejść lub przejechać. Po
minięciu niedużego dopływu Jury o nazwie Žvėris należy zacząć rozglądać się za
ogromnym kamieniem w Keberkščiai. Grodzisk w Lileikėnai i Pakisys nie da się nie
zauważyć.
Niedaleko wsi Pajūris ponownie napotyka się mieliznę i wiszący most, przez lokalnych mieszkańców zwany Małpim Mostem.

Kemping w Žadvainiai to wygodne miejsce dla wczasowiczów rozpoczynających wyprawę kajakową w górnym biegu rzeki

W pobliżu wsi znajduje się kemping – położony jest przy gospodarstwie Šerpytisów.
Stąd niedaleko już do końca trasy we wsi
Žvingiai.
Inny lubiany przez turystów odcinek
szlaku wodnego na rzece Jura prowadzi od
zapory wodnej w Balskai do Taurog. Pokonanie odcinka zajmuje dwa dni. Zachwyci
on malowniczymi dolinami, zboczami rzeki
porośniętymi dębami, wspaniałymi odkrywkami oraz grodziskami wznoszącymi
się na brzegu.
Większość turystów rozpoczyna wyprawę nieco niżej zapory wodnej we wsi
Balskai. Rzeka jest tu wartka, wije się.
Warto obejrzeć znajdującą się w odległości około kilometra od zapory miejscowość
Lylavėnai, wymienianą w kronikach krzyżackich od 1384 r. Zorientować się w terenie
pomoże dopływ Jury Kernušupis.
Innym ciekawym obiektem na trasie jest
znajdująca się kilka kilometrów dalej na prawym brzegu rzeki porosła lasami odkrywka w
Geniai o wysokości 25 m. Płynąc dalej warto
zwrócić uwagę na zmienny krajobraz brzegu
Jury. Prawy brzeg jest stromy, porośnięty gęstym lasem Tyrelis, lewy zaś – niską trzciną,
za którą widać dolinę rzeki.
Za mostem w Geniai-Naujininkai po
drodze napotyka się kilka mielizn. Jeżeli poziom wody jest niski kajaki przyjdzie przepchać. Później jednak wartka rzeka szybko
poniesie w dal. U zbiegu z największym dopływem Akmena Jura staje się szeroka i na
krótko spokojna.
Widząc zaniedbany żelbetowy most w
Gudlaukis-Ringiai należy się zatrzymać – tu
kajaki przyjdzie przenieść. W miejscu, w
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Dwór Oginskich w
Retowie (Rietavas)

Plac zabaw dla dzieci ośrodka wypoczynkowego w Taurogach

którym do Jury z lewej strony wpada rzeka
Ringė, należy zacząć się rozglądać za kempingiem, który znajduje się w odległości 400 m.
Drugiego dnia wyprawy mija się miejscowości Sungailiškiai i Šaukėnai. Warto zatrzymać się przy grodzisku w Matiškiai – wejść
na nie w celu obejrzenia wijącej się Jury. U
podnóża znajduje się doskonałe miejsce na
wypoczynek przed wartkim i obiecującym
wiele przygód zakolem w Reksčiai. Nie brakuje tu też pięknych widoków: przepływa
się obok kilku imponujących odkrywek:
Reksčiai, Alanga, Vitkaičiai.
Za zakolem w miejscowości Reksčiai Jura
staje się szersza i spokojniejsza. Po minięciu
grodziska w Dapkiškiai, do Taurog zostanie
zaledwie 5 km. Dogodnym miejscem na
zakończenie wyprawy jest zapora wodna

w Taurogach. Jeśli się chce kontynuować
podróż, przyjdzie przez nią przenieść kajaki.
Ostatnio odcinek od zapory wodnej do
Estrady Letniej został uporządkowany za
środki z funduszy strukturalnych UE. Po
wyczyszczeniu i zwężeniu koryta prędkość prądu rzeki wzrosła, płynąć jest teraz
znacznie przyjemniej. Wsparcie unijne
zostało również wykorzystane do budowy nad rzeką przystani kajaków i ośrodka
wypoczynkowego. Ośrodek ma doskonałą
plażę, strefę aktywnego wypoczynku z boiskiem do gry w siatkówkę i nowoczesnymi
przyrządami do ćwiczeń, dostosowanymi
również do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także altanki z ławkami. Można tu
poćwiczyć po długim siedzeniu w kajaku
czy zjeść posiłek.

Park dworu w Rietowie
Ul. Parko / L. Ivinskio
Muzeum historyczne kultury
Ogińskich w Rietowie
Ul. L. Ivinskio 4, Rietavas
Tel. +370 448 68 992
E-mail rokimuziejus@gmail.com
www.oginskiriet.lt

I–V godz. 8.00–17.00
W sprawie wycieczek w
innym czasie tel.
+370 448 68 992
+370 698 21 426

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie szyłelskim:
•
•
•
•
•
•
•

Grodzisko Pavėžis (Drobūkščiai), Kvėdarna
Grodzisko w Dapkiškė, wieś Dapkiškė
Grodzisko w Lileikėnai, wieś Lileikėnai
Grodzisko w Padievaitis, wieś Padievaitis
Grodzisko w Pakisys, wieś Pakisys
Kamień w Keberkščiai, wieś Keberkščiai
Kamień w Padievaitis, zwany Tronem Diabła

Turystyczny szlak wodny na rzece Jura (150 km): Žadvainai – Kvėdarna – Pajūris –
Žvingiai – Balskų užtvanka – Tauragė – Mociškiai – Šereitlaukis

0m
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Na zdjęciu u góry – Muzeum historyczne kultury Ogińskich w Rietowie

Centrum Informacji
Biznesowej w Rietowie
Ul. Oginskių 8, Rietavo
Tel. +370 448 68 202
E-mail. verslas@rietavic.lt
www.rietavovic.lt
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Projekt
Uporządkowanie części zagrody dworskiej Ogińskich i dostosowanie do potrzeb turystycznych, etap II
Przystosowanie szopy karetowej Ogińskih do potrzeb turystycznych
Przyznane fundusze
1,03 mln €
Kaplica grobowcowa w stylu neoromantycznym,
chroniąca prochy członków rodziny Ogińskich

J

adąc przez piękne okolice Żmudzi trudno ominąć małe wspaniałe miasteczko Rietowo. Miasto usytuowane 25 km
na południe od Plungė – we wschodniej
części Wyżyny Żmudzkiej i na zachód od
sierry Endriejeva, o którym w źródłach historycznych wspomina się już w połowie
XIII w. Kiedyś pod względem historycznym
i kulturalnym ważny dla całej Litwy, w dniu
dzisiejszym Rietowo słynie z kościoła św.
Aleksandra Michała, zbudowanego w drugiej połowie XIX w., Kolegium Żmudzkiego
i dworu Ogińskich. Ten ostatni stanowi
chlubę nie tylko Rietowo, lecz i całej Żmudzi.
W 1588 r. opisany dwór po raz pierwszy
należał do niejednej słynnej w Litwie rodziny szlacheckiej: do Sapiegów, Masalskich,
Radziwiłłów, Tyszkiewiczów, Ogińskich,
jednak gdy dwór w pierwszej połowie XIX

Miasteczkop Rietowo rozsławiający pałac Ogińskich

w. stał się własnością Ireneusza Ogińskiego, był najbardziej pielęgnowany, upiększany i rozkwitł.
W połowie wieku XIX I. Ogiński zlecił
architektowi S. Blekowi zaprojektowanie
nowego pałacu dworu. W ciągu pięciu
lat wybudowano szczególnie ciekawy pod
względem architektonicznym dwupiętrowy gmach z wkomponowaną ośmiokątną
wieżą. Przed pałacem postanowiono urządzić wielki plac, gdzie ulokowano siedem
rzeźb, zaś bramę strzegło sześć z bronzu
odlanych lwów.
Troszczyć się dworem pomagał i syn
Ireneusza Bogdan. Niestety, jak często
w tych czasach zdarzało się, w imponującym pałacu w 1909 r. wybuchł pożar. Do
zrujnowania dworu przyczyniła się i I wojna światowa – Niemcy wykradli wszelkie
rwartościowe przedmioty. Opustoszały

Otoczenie dworu zdobi tuż obok szemrzący strumyk Jaujupis

pałac dworski był sprzedany w 1926 r., i
nowy właściciel dał zezwolenie zburzyć
go. Dziś były ongiś wspaniały gmach
przypominają jedynie kolumnada i latarnia.
Jednak nie wszystko, co w XIX w. było
przez Ogińskich kultywowane, zostało
utracone: oficyna, stajnia, dom stróża,
dom-kryżauna i budynek wielofunkcyjny –
brawor-pralnia i wieża ciśnień jak również
szkoła muzyczna, internat dla muzykantów. Po odbudowie szkoły muzycznej
swoją działalność rozpoczęło tu muzeum
historii kultury książąt Ogińskich.
We wschodniej części dworu ciągnący
się dziewiętnastowieczny park był największym parkiem krajobrazowym na Litwie. Park powstał z przerzedzonego lasu,
a z inicjatywy Ogińskich był zrekonstruowany. Do tworzenia parku o powierzchni 60 ha dołożyło się kilku architektów:
Kristup Ferdinand Gypelt, Fridrich Braun,
August Ulrich. Problemy kompozycji parku
rozwiązywał również sam Ireneusz – podróżnik, mający szerokie zainteresowania i
odznaczający się dobrym gustem. Subtelności rozplanowania parków europejskich
nie były mu obce.
W czasach Ogińskich w parku rosło wiele egzotycznych roślin: banany, kamelie,
fikusy, orchidee, palmy, paprocie, zaś dziś
górują tu rośliny przystosowane do litewskiego klimatu: kasztany, świerki, dęby.

Park w owym czasie wyróżniał się również
systemem wód.: było tu kilka stawów, w
których hodowano łabędzie, zakole rzeki
Jūra i stare jei koryto otoczające wyspę.
Do dzisiaj przetrwałe najważniejsze elementy kompleksu parku to Biała i Czerwona Bramy, kaplica-grobowiec i stary cmentarz. Biała Brama to podstawowy wjazd do
dworu Ogińskich i parku od ulicy Plungė.
Zaś Brama Czerwona, kiedyś główna,
wyróżnia się wkomponowasnymi rzeźbami lwów. Stary cmentarz kiedyś zapewne przyjmował umarłych chłopów
pańszczyźnianych, lecz Ogiński przeniósł
mogiły w inne miejsce i zamienił na cmentarz rodzinny. Z boku parku na pagórku w
centralnej części starego cmentarza zbudowano kaplicę-grobowiec w stylu neoromantycznym; wewnątrz stoi w Brukseli
wykonany oltarz marmurowy. Jednak podstawowym celem tej budowli było chronienie prochów żony I. Ogińskiego Olgi i
synów Michała oraz Bogdana.
Fundusze UE znacznie przyczyniły się
do odnowy terenu dworu Ogińskich: uporządkowano stoki obok dworu płynącej
rzeczki Jaujupis, wyczyszczono staw Białych Lilii znajdujący się naprzeciwko pałacu, urządzono śieżki dla pieszych, mostki.
Do nowego życia wskrzeszono i jeden
szczególnie zaniedbany budynek – szopę
do karet na dworze Ogińskich. W w latach 1848–1872 w wybudowanej z palonej
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Park miejski
w Taurogach
(Tauragė)
Szopa do karet we dworze Ogińskich zmieniła się nie do poznania

cegły stajni stały konie dworskie, pocztowe i gości, środki transportowe letnie i
zimowe, karety pocztowe.
Szopa na karety była w złym stanie i
teraz próbuje się ją odzyskać, utworzone
tu zostało centrum imprez i konferencji,
tu swą działalność rozpoczęło centrum
turystyki i działalności gospodarczej. W
centrum imprez urządzono dwie sale. W
głównej, mieszczącej 320 słuchaczy zbudowano scenę z urządzeniami oświetlenia
i nagłośnienia. W sali prób na 100 miejsc
mogą odbywać się imprezy kameralne.
Szopa do karet przeistoczyła się w centrum kultury Rietowa i wpisana została do
rejestru wartości kulturalnych Litwy.

Park miejski w Taurogach (Tauragė)
Teren między rzece Jura (Jūra), ulicami
S. Dariaus ir S. Girėno i Kranto
Dworzec autobusowy w Taurogach
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 38 A, Taurogi
 ~1 km

Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Taurogach
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 5, Taurogi
Tel. +370 446 61 404
E-mail tic@tvk.lt
www.taurage.lt
 ~200 m

W sali głównej może 320 widzów oglądać imprezy

0m

W byłej szopie urządzono centrum imprez i konferencji

80

Na zdjęciu u góry – park urządzono w pobliżu dwóch szlaków turystycznych o znaczeniu krajowym – historycznego
Szlaku Hanzeatyckiego i wodnego szlaku turystycznego na rzece Jura
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Zamek w Taurogach
(Tauragė)

Projekt
Uporządkowanie i dostosowanie do potrzeb turystycznych parku nad rzeką Jura
Udzielone finansowanie
0,15 mln €

N

Ustawione w parku stoły z szachownicami przyciągają
miłośników tego sportu

a południowym zachodzie Litwy, na
brzegu rzeki Jura, przy drodze Kaliningrad–Ryga, położone jest wielowiekowe miasto Taurogi. Podczas pobytu w nim
koniecznie należy udać się do parku odnowionego za środki z funduszy strukturalnych UE. Po wyjściu na brzeg koniecznie
należy udać się na spacer do odnowionego
za środki unijne parku miejskiego w Taurogach. Urządzając park wykorzystano symbolikę dawnych Bałtów. W subtelny sposób została tu ukazana harmonia między
żywiołami przyrody – powietrzem, wodą,
ogniem i ziemią.

W parku można zapoznać się ze znakami zodiaku dawnych Bałtów i dowiedzieć,
co komu jaki znak wróży, jaką wiadomość
przesyłają przodkowie. Orzeźwi i doda
sił szmer wody rzeźby-fontanny, zwanej
„Drzewem życia“, spacer ładnymi ścieżkami parkowymi, piękno wysokich drzew i
ich uspokajający szum. Po odpoczynku fizycznym można też poćwiczyć umysł – doskonałą okazją do tego jest umieszczony
w parku stół z deską szachową. Niektórzy
na pewno zatrzymają się przy tablicach
informacyjnych, opowiadających o parku
i Taurogach.

Zamek w Taurogach (Tauragė)
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 5, Taurogi
Tel. +370 446 51 468
E-mail tauragesmuziejus@zebra.lt
www.tkmuziejus.lt
I–III godz. 9.00–17.00
IV godz. 9.00–16.00
V–VI godz. 10.00–16.00

Dworzec autobusowy w Taurogach
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 38A, Taurogi
 ~600 m
Centrum Informacji Turystycznej i
Biznesowej w Taurogach
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 5, Taurogi
Tel. +370 446 61 404
E-mail tic@tvk.lt
www.tbic.lt
 ~10 m

Mieszkańcy i goście Taurog mogą korzystać z uporządkowanej strefy wypoczynkowej

Inne obiekty warte zwiedzenia w rejonie taurogskim:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dawne miejsce pochówków i osada Dauglaukis
Grodzisko Kalniškiai, Skaudvilė
Grodzisko Oplankis (Gilandžiai), Lauksargiai
Grodzisko w Batakiai
Miejsce po dworze z parkiem w Lomiai
Miejsce po dworze z parkiem w Lomiai
Państwowy rezerwat przyrodniczy rzeki Vaišvilė, Eičiai
Piesza ścieżka poznawcza „Rezerwat hydrograficzny rzeki Lylava“,
Park Regionalny Pagramantis

0m
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Na zdjęciu u góry – zamek w Taurogach, w którym mieści się Muzeum Krajoznawcze

406

MAŁA LITWA I ŻMUDŹ

Zamek w Taurogach (Tauragė)

407

Projekt
Kompleksowe uporządkowanie zespołu
budynków, zwanego Zamkiem w Taurogach oraz jego dostosowanie do potrzeb
kulturalnych i turystycznych
Udzielone finansowanie
1,14 mln €

N

apotykany przez podróżnych średniowieczny zamek niejednego zmusza do
zastanowienia się nad wspaniałymi zwycięstwami lokalnych mieszkańców nad krzyżakami. W rzeczywistości zamek ze średniowieczem nie ma nic wspólnego, jednak jego
historia jest równie imponująca.
W połowie XIX w., gdy Litwa była pod
zaborem rosyjskim, po zbudowaniu traktu
Tylża–Ryga, przygraniczne miasteczko Taurogi zaczęło szybko się rozwijać. Bodźcem
do tego była aktywizacja handlu – z Litwy
do ówczesnych Prus wywożono len, zboże,
konie, gęsi, wieprze, na Litwę zaś przywożono różne towary przemysłowe. Wiadomo, że w 1855 r. przez Taurogi wywieziono
towarów za 3 mln, przywieziono zaś za 9
mln rubli. Tak intensywny handel należało

Imponujący budynek byłego urzędu celnego często
zmusza podróżnego do zatrzymania się

Oświetlony zamek niejednego zmusza do uwierzenia, że
został zbudowany w średniowieczu

kontrolować, celnicy do pracy potrzebowali
pomieszczeń. W mieście wzniesiono więc
potężny budynek urzędu celnego. Legenda
głosi, że cegły, podobnie jak do wzniesienia innych ówczesnych budowli – poczty i
kościoła – przekazał hrabia Płaton Zubow
(1767–1827).
W 1847 r. w piętrowym budynku urzędu
celnego zostali zamknięci pierwsi przemytnicy. Ponieważ ich liczba rosła, po pięciu latach budynek został otoczony murowanym
ogrodzeniem, na podwórku zbudowano
łaźnię i domy o przeznaczeniu gospodarczym, wykopano studnię. W 1866 r. budynki przekształcono w więzienie.
W owym okresie w Europie i na Litwie
szerzyły się idee romantyzmu, dlatego
budynkom nadano cechy zamku renesansowego: wzniesiono potężne boczne wieże
z otworami strzelniczymi. Z tego względu
przez długi czas uważano, że urząd celny
został zbudowany przez księcia Janusza Radziwiłła (1612–1655). Więzienie nazwano
Zamkiem w Taurogach.
Mimo iż z biegiem lat budowla niejednokrotnie zmieniała przeznaczenie, jednak do
naszych dni przetrwała w prawie niezmienionym kształcie. W latach I wojny światowej Niemcy na Zamku w Taurogach rozlokowali szpital psychiatryczny, który później
został przeniesiony do Kalwarii (Kalvarija).
Zamek przetrwał również II wojnę światową, mimo iż w owym okresie ucierpiało 80
proc. budynków w mieście.
Dzisiaj Zamek w Taurogach stanowi
centrum kultury. W 1999 r. ulokowano w
nim muzeum „Santaka“, obecnie jest to

W zamku rozlokowało się Centrum Informacji Turystycznej, administracja MuzeumKrajoznawczego, urządzono sale
ekspozycyjne

Muzeum Krajoznawcze, liczące ponad 10
tysięcy eksponatów. Najbogatsze są zbiory
historyczne, etnograficzne i sztuki ludowej.
Zwiedzający mają do obejrzenia ekspozycje poświęcone historii, etnografii i przyrodzie. Ekspozycja prehistoryczna, czynna
w jednej z wież, zapoznaje ze znaleziskami

archeologicznymi pochodzącymi ze starego
cmentarza w Vėluikiai.
W wieży południowej czynna jest galeria
fotografii, w północnej zaś organizowane
są wystawy zbiorów muzealnych. Muzeum
aktywnie współpracuje również z artystami
ludowymi, przygotowuje autorskie, rejonowe oraz gminne wystawy sztuki ludowej.
Do dyspozycji jest też sala konferencyjna.
Za środki unijne zostało odnowione
skrzydło północno-zachodnie oraz mansarda Zamku w Taurogach. Rozlokowało
się tu Centrum Informacji Turystycznej
oraz administracja muzeum, urządzono
magazyny i sale wystawiennicze. Najnowsze technologie pomagają „podróżować“ w
czasie – dzięki tablicy interaktywnej można
zapoznać się z wydarzeniami z przeszłości
regionu. Uporządkowano również podwórko wewnętrzne zamku.

Ekspozycja ukazuje najważniejsze etapy w historii Taurog przez pryzmat zmian granic Litwy: okres grodzisk,
„Wiecznego pokoju ”i bunkrów

Cena biletów:
Dorośli – 2 Lt
Uczniowie, studenci, byli żołnierze służby zasadniczej – 1 Lt
Inne obiekty warte zwiedzenia w Taurogach:
•
•
•
•

Budynek banku, ul. Vytauto 81
Kompleks budynków pocztowych, ul. S. Dariaus ir S. Girėno 1 2
Kościół ewangelicko-augsburski M. Mažvydasa, al. Mažvydo 1
Kościół katolicki Św. Trójcy, ul. Bažnyčių 1
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Ścieżki rowerowe i piesze w mieście i parku h istorycznym w Szyłokarczmie (Šilutė)

Ścieżki rowerowe i
piesze w mieście i
parku historycznym w
Szyłokarczmie (Šilutė)

Projekty
Odnowienie ścieżek rowerowo-pieszych
w mieście i parku historycznym w Szyłokarczmie, I etap
Odnowienie ścieżek rowerowo-pieszych
w mieście w Szyłokarczmie
Udzielone finansowanie
0,4 mln €
Dawny most kolejowy przez rzekę Šyša

R

Ścieżki piesze i rowerow
Początek ścieżki przy ulicy Lietuvininkų 4
(przy Żółtym Moście przez rzekę Šyša w
Szyłokarczmie)
Dworzec autobusowy w Szyłokarczmie
ul. Tilžės 22, Szyłokarczma
 ~2 km

0m

Centrum Informacji Turystycznej
i Biznesowej w Szyłokarczmie
ul. Lietuvininkų 4, Szyłokarczma
Tel. +370 441 77 785
E-mail info@siluteinfo.lt
www.siluteinfo.lt
 ~50 m

ejon szyłokarczemski jest miejscem
ciekawym pod względem historycznym i przyrodniczym. Rządzi tu żywioł
wody. Przepływają rzeki Minija, Šyša, Veižas,
Jura, Leita i kilka mniejszych, leży 15 jezior.
Na zachodzie rejonu do Morza Kowieńskiego wpada największa litewska rzeka
Niemen, tworząc ogromną deltę. Nie dziwi
więc fakt, że w rejonie rozwinięta jest turystyka wodna. Popularnością cieszą się wycieczki statkiem po delcie Niemna do Rusi
(Rusnė) – jedynego litewskiego miasteczka,
położonego na wyspie. Po drodze zwiedza
się wieś Uostadvaris, w której znajduje się
latarnia pochodząca z XIX w. Organizowane
są wyprawy wodne po rzece Minia (Minija)
i Morzu Kowieńskim, z przystankiem na
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Na zdjęciu u góry – ścieżki spacerowe odnowione za środki z funduszy strukturalnych UE
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Oświetlone ścieżki zachęcają do spacerów również o zmroku

Przylądku Ventė i zwiedzaniem mieszczącej
się tu stacji ornitologicznej, w której rocznie
obrączkuje się 60–80 tys. ptaków. Do obejrzenia jest też dawna osada rybacka Mingė,
zwana „Litewską Wenecją“, gdyż główną
ulicę stanowi tu rzeka Minia.
Warto zapoznać się również z miasteczkiem Szyłokarczma, które niedawno
obchodziło jubileusz 500-lecia założenia.
Starówka ogłoszona zabytkiem urbanistycznym oferuje wiele budynków o dużej
wartości historycznej i architektonicznej.
W samym centrum miasteczka znajduje się
kościół ewangelicko-augsburski. Najpierw
jednak świątynię zapewne się usłyszy – na
jej wieży mieści się zegar, wybijający czas
co 15 minut. Warto rozejrzeć się po Placu
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Zagroda dworu Hugo Scheu’a w Szyłokarczma
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Zagroda dworu Hugo
Scheu’a w Szyłokarczmie
(Šilutė)
Żółty Most w Szyłokarczmie z lotu ptaka

Targowym, na którym przez prawie 500
lat sprzedawano ryby. W pobliżu na wale
nad rzeką Šyša wzrok przyciąga naturalnej
wielkości dawna łódź rybacka, po litewsku
zwana „kurėnas“ (niem. „Kurenkahn“).
Warto zapoznać się również z jednym z
najbardziej lubianych przez mieszkańców
Szyłokarczmy miejsc wypoczynku – parkiem
miejskim ciągnącym się wzdłuż lewego brzegu rzeki Šyša. W 1889 r. posiadłość w Szyłokarczmie nabył ziemianin niemieckiego
pochodzenia, działacz społeczny i kulturalny,
mecenas, zbieracz i wydawca literatury na
temat litewskiego folkloru, założyciel pierwszego muzeum w regionie kłajpedzkim Hugo
Scheu (1845–1937). Przebudował on wzniesione w połowie XVIII w. budynki dworskie
i w ich sąsiedztwie założył angielski park. W
parku zasadził 150 odmian drzew i krzewów,
wykopał trzy stawy, urządził ścieżki spacerowe. Ścieżki ostatnio zostały odnowione

za środki z funduszy strukturalnych UE. Nawierzchnię gruntową zastąpiła kostka brukowa. Ścieżki parkowe połączono ze ścieżkami
rowerowymi i dla pieszych, poprowadzonymi na wałach rzeki Šyša – urządzono schody
betonowe i podjazdy, umocniono zbocza
wałów.
Spacerując po parku w Szyłokarczmie
warto obejrzeć pałac H. Scheu‘a wzniesiony
w stylu późnego klasycyzmu. Niegdyś gościli
tu przedstawiciele litewskiej elity kulturalnej
i politycznej, przyjeżdżali prezydenci Litwy i
nawet książę koronny Niemiec.
Park może być szczególnie interesujący
dla osób, zainteresowanych florą – rośnie tu
kilka cennych i rzadkich okazów. Wrażenie
wywrą dwa potężne stuletnie dęby, których
wierzchołki wznoszą się na wysokości 23
m, oraz przewyższające je wysokością lipy
drobnolistne; niezwykle piękna jest aleja
zasadzona srebrnymi klonami.

Dwór Hugo Scheu’a
Ul. Lietuvininkų 4, Šilutė
Muzeum w Szyłokarczma
Ul. Lietuvininkų 36, Šilutė
Tel. +370 441 62 207
E-mail info@silutesmuziejus.lt
www.silutesmuziejus.lt

0m

W parku w Szyłokarczma wytyczono ścieżki rowerowe i piesze
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Na zdjęciu u góry – zagroda Hugo Scheu’a w Szyłokarczma

Centrum Informacyjne Turystyki
i Działalności gospodarczej
Ul. Lietuvininkų 4, Šilutė
Tel. +370 441 77 785
E-mail info@siluteinfo.lt
www.siluteinfo.lt
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Zagroda dworu Hugo Scheu’a w Szyłokarczma
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Projekt
Uporządkowanie terenu i dostosowanie
do potrzeb turystyki publicznej kompleksu budynków dworskich Szyłokarczmy H. Scheu’a. (etap I)
Przyznane fundusze
2,43 mln. €

W

centrum niewielkiego, lecz miłego
miasteczka Szyłokarczma przy placu dawnego targowiska stoi dwór o bardzo
prostych formach, pamiętający epochę
późnego klasycyzmu, kiedyś nazywany Šilokarčemos, zaś dzisiaj nosi nazwę Hugo
Scheu’a. Główną część dworu stanowi w
1721 r. wybudowana i minimalnie, typowo
dla kraju Kłajpedy, dekorowana zagroda.
W 1819 r. kupił ją zarządca dworu państwowego Franz Wilhelm Radke. Dwór posiadał wtenczas szlachecki tytuł i zachował
to miano do końca II wojny światowej. Do
rodu Radke należał do1892 r., aż wreszcie
odkupił go właściciel dworu Lėbartai (r.
kłajpedzki) Hugo Scheu. Nowy gospodarz

Budynek dworski epochy późnego klasycyzmu

W owym czasie chroniąc od podtopień dziedziniec zagrody wybrukowano

Zagrodę dworskąj Hugo Scheu’a odwiedziło wiele ważnych osobistości kultury i polityki

wziął się za porządkowanie i upiększanie
dworu: po sprzedaniu czy wydzierżawieniu
części ziemi dworskiej szlachcic pokrył obciążające dwór zaległości i uporządkował
budynki gospodarcze.
Niestety, po kilku latach dwór strawił
pożar i Scheu był zmuszony budować nowe
budynki gospodarcze. Postanowiono zarazem podnieść poziom dziedzińca, jego
powierzchnię brukowano, co uchroniło od
podtopień. Nie zapomniano również o samym pałacu i otoczeniu – szlachcic wziął
się za przebudowę. Obok zasadzono park
typu angielskiego – rosło tu 150 gatunków
drzew i krzewów, wykopano trzy nowe
stawy, urządzono ścieżkę na przechadzki

(promenadę), obok stały ławeczki, by można było przysiąść i podziwiać ciekawy widok.
Przez rzeczkę płynącą w parku wybudowano dwa mosty, nazwane imionami Augusta i Elżbiety. Park przeznaczony był nie
tylko na wypoczynek, lecz służył również
do aktywnego spędzania czasu wolnego: tu
urządzono plac sportowy, strzelnicę, działało Towarzystwo Strzelców, restauracja.
Schludny dwór i teren otoczenia przyciągał wzrok, dlatego nigdy nie brakowało tu
czcigodnych gości. W domu szlachcica H.
Scheu’a gościł książę Niemiec, przyjmowani
byli prezydenci Litwy, przewijały się znane
osobistości kultury i polityki.
Właściciel dworu troszczył się nie tylko
o wygląd i wygodę dworu. Życzliwie dokładał się i do życia publicznego, kulturalnego
i politycznego miasteczka Szyłokarczma.
Znaczną część swojej ziemi odstąpił na
rzecz miasteczka, gdzie założono szpital,
targowisko, szkołę podstawową, gimnazjum, remizę, pocztę, przystań, kościół i
inne urzędy. Szczególnie wielką hojnością
wykazał się w dniu, gdy z okazji jubileuszu swego osiemdziesięciolecia podarował
miasteczku do dworu należący park.
Aktywny społecznik H. Scheu szczególnie
interesował się historią kraju. W jego dworze
przechowywano zebrane w okolicy materiały
etnograficzne i folklorystyczne regionu kłajpedzkiego. W utworzonym muzeum zbierane
były meble etnograficzne, stroje, dokumenty, wydawnictwa, mapy. To było prawdopodobnie pierwsze muzeum dworskie e regionie
kłajpedzkim swobodnie dostępne inteligencji
i uczonym. W chwili obecnej przechowuje się
tu 60.000 eksponatów.

Po śmierci H. Scheu’a los dworu zawisł
na włosku. Prawem dziedzictwa własność
przeszła w ręce wnuka, który wystraszył
się frontu i wraz z całą rodziną wyjechał
do Niemiec. W okresie wojny pozostawiony bez właścicieli dwór bardzo ucierpiał,
szczeólnie wiele strat doświadczył park. Po
obu wojnach światowych był bardzo opuszczony, zanikło wiele gatunków drzew uważanych za egzotyczne.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej
dwór przejęło ministerstwo gospodarstw
sowieckich i przekazało na potrzeby szkoły
rolniczej w Kretindze. Tu otwarto wydział
ogrodniczy, w latach późniejszych odbywały się szkolenia dla kierowników gospodarczych wydziału ogrodnictwa, tu czynna
była szkoła rolnicza, później i technikum
rolnicze. Pałac jako budynek mieszkalny
przeobrażono na potrzeby szkoły: urządzono gabinety i klasy, internaty dla chłopców
i dziewcząt. Stajnia stała się salą sportową
i świetlicą, obora – gabinetami, garażem i
salą dodatkową, zaś w domu służby ulokowano bibliotekę.
Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości dwór postanowiono odbudować i
urządzić atrakcyjny dla turystów objekt
kultury. Po wykorzystaniu środków strukturalnych UE utworzono w nim centrum
informacji turystycznej, udzielające informacji gościom miasteczka o odbywających się imprezach kulturalnych w regionie Szyłokarczma, o ciekawych obiektach,
muzeach i rozrywkach. Centrum organizuje
podróże turystyczne. W pałacu dworskim
zostanie otwarta sala koncertowa i bankietowa, centrum konferencyjne, centrum
dawnych rzemiosł Małej Litwy.
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Obiekty warte zwiedzenia według grup zasobów turystycznych
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Kolej wąskotorowa w Auksztocie
Krajowe Muzeum Kamieni Vaclovasa Intasa
Młyn Aniołów

Dwory, zamki
Czerwony dwór (Raudondvaris)

Młyn wodny w Ginutanach (Ginučiai)

Dwór Antanasa Smetony w Użugirach (Uzugiriai)

Muzeum Budownictwa Ludowego (Skansen) wsi Plebaniszki (Kleboniškiai)

Dwór Jaszuny (Jašiūnai)

Muzeum Czekolady

Dwór Michała Ogińskiego w Płungianach (Plungė)

Muzeum IX forta w Kownie (Kaunas)

Dwór Oginskich w Retowie (Rietavas)

Muzeum Krajoznawcze w Użwentach (Užventis)

Dwór Paliesiai
Dwór w Birżynianach (Biržuvėnai)
Dwór w Bystrampolu (Bistrampolis)
Dwór w Bukantė

Auksztota
Dzukia i Suwalszczyzna
Mała Litwa i Żmudź

Dwór w Burbiszkach (Burbiškis)

Muzeum miejscowości archeologicznej w Kiernowo
Muzeum Sztuki Vytautasa Kasiulisa
Muzeum Władysława Syrokomli
Muzeum Wojskowe im. Witolda Wielkiego
Muzeum Zimnej Wojny

Dwór w Giełgudyszkach (Gelgaudiškis)
Dwór w Jurborku (Jurbarkas)

Grodziska

Dwór w Kretyndze (Kretinga)

Fragmenty pałacu Radziwiłłów na grodzisku w Dubinkach (Dubingiai)

Dwór w Kurtowianach (Kurtuvėnai)

Góra zamkowa w Wiłkomierzu (Ukmerge)

Dwór w Płotelach (Plateliai)

Grodziska w Okręgu Uciańskim (Utena)

Dwór w Pojeziorach (Paežeriai)

Grodzisko w Sprūdė

Dwór w Rakiszkach (Rokiškis)
Dwór w Rennowie (Renavas)

Kościoły, klasztory

Dwór w Zatroczu (Užutrakis)

Bazylika Św. Michała Archanioła i klasztor marianów

Dwór w Zyplach (Zypliai)

Dzwonnica Katedry Wileńskiej

Kompleks zamku i bastionu w Kłajpedzie (Klaipėda)

Klasztor bernardynów oraz kościół Św. Jerzego Męczennika w Kownie (Kaunas)

Kurhaus w Birsztanach (Birštonas)

Kościół i klasztor w Liszkowie (Liškiava)

Muzeum Bursztynu i ogród botaniczny w Połądze (Palanga)

Kościół Św. Franciszka z Asyżu (Bernardynów)

Zagroda dworska Paragiai

Kościół Św. Janów i dzwonnica

Zagroda dworu Hugo Scheu’a w Šilutė

Kościół Św. Mateusza w Oniksztach (Anykščiai)

Zamek na półwyspie w Trokach (Trakai)

Wileński Kościół Św. Apostołów Filipa i Jakuba

Zamek w Birżach (Biržai)

Zespół klasztoru kamedułów w Pożajściu

Zamek w Miednikach (Medininkai)
Zamek w Poniemuniu (Panemunė)
Zamek w Taurogach (Tauragė)

Centra i ośrodki zdrowia
Centrum zdrowia „Radnyčėlė“ kompleksu „Grand SPA Lietuva“
Ośrodek zdrowia „SPA Vilnius SANA“
Sanatorium „Draugystė“

Muzea
Bastylion Wileńskiego Wału Obronnego
Baublisy Dionizasa Poški we dworze w Bijatach (Bijotai)

Hotele i centra konferencyjne

Dom Perkuna i taras widokowy klasztoru jezuitów

Centrum aktywnej ekoturystyki – hotel „Babilonas“

Ekspozycja Wsi Żmudzkiej

Centrum konferencyjne „Grand SPA Lietuva“
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Hotel „Campanile Vilnius Airport“

Starówka Trok oraz jezioro Akmena

Hotel „Comfort Hotel LT“

Szlak pieszo-rowerowy i kemping w Birżach (Biržai)

Hotel „Europa City Aurora“

Trasy turystyczne nad jeziorem w Płotelach (Plateliai)

Hotel „Green Vilnius Hotel“

Turystyczny szlak wodny na rzece Dubissa (Dubysa)

Hotel „IBIS Kaunas Centre“

Turystyczny szlak wodny na rzece Jura (Jūra)

Hotel „Memel Hotel“

Turystyka wodna na jeziorach Auksztoty (Aukštaitija)

Hotel „Palanga SPA Design“

Wyspa Didžioji oraz wybrzeże jeziora Zarasas

Hotel „Vanagupė“

Wody mineralne w Birsztanach (Birštonas)

Kompleks wypoczynkowy „Mėguva Resort Hotel“
Rozrywka
Parki

Centrum Sportu i Rekreacji w Olicie (Alytus)
Główny park miejski w Birsztanach (Birštonas)

Centrum sportu oraz rekreacji „Kalita“

Park Bernardyński

Centrum terapii Delfinów

Park miejski w Taurogach (Tauragė)

Centrum twórczości młodzieżowej i sportu – basen w Szakach (Šakiai)

Park rekreacyjny w Kłajpedzie (Klaipėda)

Hala „Žalgiris“

Park Vijūnėlė w Druskienikach (Druskininkai)

Hipodrom w Łoździejach (Lazdijai)
Hipodrom w Raseiniai

Aktywny wypoczynek i turystyka poznawcza

Hipodrom w Ucianie (Utena)

Brzeg jeziora Paršežeris

Kompleks narciarski pod dachem „Snow Arena“

Brzeg jeziora Pastovis w Malatach (Molėtai)

Narodowy Teatr Dramatyczny w Kownie

Brzeg zalewu Elektrėnai

„Švyturio arena“

Brzegi jezior Baltajis i Metelis

Pałac lodowy w Elektrenach (Elektrėnai)

Geologiczna ścieżka poznawcza Jurakalnis

Sala koncertowa w Połądze

„Kaunas City Camping“
Kemping Lampėdžiai
Kemping pomorski
Kemping w Poswolu (Pasvalys)
Miasto Daugai
Nabrzeże jeziora Ilgis w Piwoszunach (Pivašiūnai)
Nabrzeże jeziora Jeziorosy (Zarasai)
Nabrzeże jeziora Paplovinis w Ignalinie (Ignalina)
Nabrzeże rzeki Świętej w Oniksztach (Anykščiai)
Nabrzeże rzeki Świętej w Wiłkomierzu (Ukmergė) oraz kemping w miejscowości Šventupė
Pieszo-rowerowa ścieżka poznawcza w Oranach (Varėna)
Pieszo-rowerowa ścieżka wzdłuż Niemna
Przystań w Rumszyszkach (Rumšiškės)
Ścieżka poznawcza na terenie ozu w Żagorach (Žagarė)
Ścieżka rowerowa w Połądze (Palanga)
Ścieżki rowerowe i piesze w mieście i parku historycznym w Szyłokarczmie (Šilutė)
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Transport

Znaki umowne
Kierunek

Skala

Numer drogi

0 km

10

Kolej

0 km

3,5

Miasto

1:350 000

0 km

2

Granice miasta

1:200 000

0m

200

Ścieżka rowerowa i piesza

1:20 000

0m

150

Posterunek graniczny

1:15 000

0m

120

Granica państwowa

1:12 000

0m

80

1: 8000

Las

1:1000 000

Rzeka
Zbiornik wodny
Taras widokowy
Obiekt dziedzictwa archeologicznego
Obiekt dziedzictwa architektonicznego
Dworzec autobusowy
Basen
Godziny otwarcia
Rowerowa trasa turystyczna
Wieś etnograficzna
Galeria
Dworzec kolejowy
Hipodrom
Jazda konna
Agroturystyka
Kościół katolicki
Przystań
Kemping
Centrum konferencyjne
Hala lodowa
Muzeum
Lotnisko
Kawiarnia
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Sklep
Prom
Piesza trasa turystyczna
Grodzisko
Zamek
Plaża
Ośrodek wypoczynkowy
Park wypoczynku
Sanatorium
Trasa narciarska
SPA
Hala sportowa
Klub sportowy
Dom gościnny
Centrum zdrowia
Centrum informacji turystycznej
Młyn wodny
Park rozrywki wodnej
Wodny szlak turystyczny
Hotel

Auksztota

Mała Litwa i Żmudź

Lotnisko w Kownie
ul. Oro uosto 4, Karmėlava,
rejon kowieński
Tel. +370 37 39 93 07
E-mail info@kun.lt
www.kaunas-airport.lt

Lotnisko w Połądze (Palanga)
ul. Liepojos 1, Połąga
Tel. +370 460 52 020
E-mail ops@palanga-airport.lt
www.palanga-airport.lt

Dworzec kolejowy w Kownie
ul. M. K. Čiurlionio 16, Kowno
Tel. +370 37 27 22 60
www.litrail.lt
Dworzec kolejowy w Poniewieżu
ul. S. Kerbedžio 9, Poniewież
Tel. +370 45 40 12 06
www.litrail.lt
Dworzec kolejowy w Ignalinie
ul. Geležinkelio 19, Ignalina
Tel. +370 386 20 203
www.litrail.lt
Dworzec autobusowy w Kownie
ul. Vytauto 24, Kowno
Tel. +370 37 27 22 60
E-mail: autobusustotis@kautra.lt
www.kautra.lt
Dzukia i Suwalszczyzna
Lotnisko w Wilnie
droga Rodūnios 10 a, Wilno
Tel. +370 5 27 39 305
E-mail airport@ano.lt
www.vilnius-airport.lt
Dworzec kolejowy w Wilnie
ul. Geležinkelio 16, Wilno
Tel. +370 5 26 96 423
E-mail lgkanc@litrail.lt
www.litrail.lt
Dworzec kolejowy w Trokach
ul. Vilniaus 5, Troki
Tel. +370 528 51 055
www.litrail.lt
Dworzec kolejowy w Oranach
ul. Savanorių 3, Orany
Tel. +370 310 20 200
Dworzec autobusowy w Wilnie
ul. Sodų 22, Wilno
Tel. +370 900 01661
E-mail: office@autobusustotis.lt
www.autobusustotis.lt

Międzynarodowy prom morski
ul. Perkėlos 10, Kłajpeda
Tel. +370 46 39 50 51
E-mail passenger@dfds.com
www.dfdsseaways.lt
Prom w Smiltynė
ul. Nemuno 8, Kłajpeda
Tel. +370 46 31 11 17
E-mail ds@keltas.lt
www.keltas.lt
Dworzec kolejowy w Kłajpedzie
ul. Priestočio 1, Kłajpeda
Tel. +370 46 20 22 53
www.litrail.lt
Dworzec kolejowy w Kretyndze
ul. Stoties 1, Kretynga
Tel. +370 445 78 977
www.litrail.lt
Dworzec kolejowy w Szawlach
ul. Dubijos 44, Szawle
Tel. +370 41 20 34 45
www.litrail.lt
Dworzec autobusowy w Kłajpedzie
ul. Butkų Juzės 9, Kłajpeda
Tel. +370 46 41 15 47
E-mail: klap@klap.lt
www.klap.lt
Dworzec autobusowy w Połądze
ul. Kretingos 1, Połąga
Tel. +370 460 53 333
E-mail: autostotis@zebra.lt
www.palangosautobususstotis.lt
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Jak korzystać z przewodnika

Zdjęcia

Niniejszy przewodnik prezentuje 120 obiektów turystycznych na Litwie, które w ostatnich
latach zostały odnowione lub zbudowane za środki z funduszy strukturalnych UE: dwory, kościoły, muzea, centra zdrowia, kompleksy rozrywki i aktywnego wypoczynku, hotele,
kempingi, parki i ścieżki rowerowe.

A. Brazdeikytė: s. 333 (d)
A. Maniuto: s. 192 (d)
Andrius Aleksandravičius: s. 33 (d), 34 (d), 35
Titas Ancevičius: s. 148 (g), 150 (d), 151
Vėtrė Antanavičiūtė: s. 178, 180
Aurelija Bacevičienė: s. 376
Jurgita Bacevičienė: s. 365 (g), 366
Saulius Bajorinas: s. 142
Alvidas Bakanauskas: s. 342, 343 (d), 344 (d)
Laimonas Ciunys: s. 194, 196, 197
Vilma Černiauskaitė: s. 200, 201
Tomas Černiševas: s. 13 (d)
Dovilė Čižaitė: s. 289 (g), 290 (d)
Rita Dabulskytė: s. 48 (d)
Eugenijus Dačkevičius: s. 347–349
Saulius Danilevičius: s. 115
Vilma Daubarienė: s. 147 (g)
Kęstutis Fedirka: s. 57, 49, 51 (d), 52 (d),
134–137, 163, 164 (d), 166 (d), 168, 251, 313,
314 (d), 332, 334 (g), 334 (d, l), 335 (g), 364,
365 (d), 383 (d), 411, 413
Ramutis Gustaitis: s. 248 (d)
Rolandas Ivanauskas: s. 338 (g)
Daiva Jakubauskienė: s. 229, 230 (g)
Vytalius Judickas: s. 381, 382, 383 (g)
Algimantas Kalvaitis: s. 297, 298
Sigitas Kazlauskas: s. 336
Milda Knyzelienė: s. 373, 374 (d), 375 (g)
Aldona Kuprelytė: s. 337 (g)
Giedrius Kuzmickas: s. 154 (d), 154–155 (g)
Rolandas Lančickas: s. 117, 118 (d)
Aldas Liaukus: s. 235, 236
V. Lukavičienė: s. 334 (d, p)
Aida Mačerinskienė: s. 395
Deividas Makavičius: s. 326 (d), 327
Šarūnas Mažeika: s. 27 (g, d), 28 (g, d), 55–60,
93 (g, p), 156–159, 277 (g), 287, 288 (d),
289 (d), 290 (g), 314 (g), 315, 356, 357 (g),
358–361, 399, 400, 402
Alfonsas Mažūnas: s. 284–286
Ieva Mikaliūnienė: s. 378, 380 (d), 396, 397,
403, 404 (g)
Saulius Narkus: s. 6, 344 (g), 345
K. Narkutė-Beniušienė: s. 333 (g), 335 (d, p)
Jolanta Norkienė: s. 278
Sergej Orlov: s. 46
Vladimiras Orlovas: s. 329, 330–331 (g), 330
(d)
Romualdas Požerskis: s. 12, 15, 16

Dla wygody podróżujących przewodnik został podzielony na trzy części według regionów
etnograficznych. Rozdział poświęcony Auksztocie został oznaczony kolorem pomarańczowym, Dzukii i Suwalszczyźnie − zielonym, niebieskim oznaczono Małą Litwę i Żmudź.
Każdy rozdział rozpoczyna się od krótkiego opisu regionu: jego historii, charakterystyki
swoistości przyrodniczej i kulturowej. Po czym następuje opis obiektów wartych zwiedzenia. Zostały one ponumerowane w celu łatwiejszego znalezienia na załączonej mapie
regionu. Przy obiektach są odsyłacze do stron, na których znajduje się ich opis. W przewodniku zaprezentowano je w takiej kolejności, by turysta mógł wygodnie podróżować
po regionie. Przy mapie wskazano odległości między miastami i możliwości dojazdowe.
Ilustrowane kolorowymi zdjęciami opisy obiektów zawierają informacje kontaktowe, krótką historię, najciekawsze fakty, informacje o świadczonych usługach oraz odbywających się
imprezach. W orientacji pomocne będą szczegółowe i czytelne mapy, na których znakami
umownymi (piktogramami) zaznaczono prezentowany obiekt, najbliżej położone centrum
informacji turystycznej i dworzec autobusowy. Po opisie w porządku alfabetycznym podano inne położone w pobliżu obiekty, które warto zwiedzić – pomoże to opracować trasę
wycieczki.
Opracowując przewodnik starano się podać możliwie najdokładniejsze informacje, jednak numery telefonów, godziny otwarcia, ceny biletów, ekspozycje w muzeach i galeriach
mogą ulegać zmianom, dlatego radzimy przed podróżą uściślić informacje internetowo lub
w najbliższym centrum informacji turystycznej.
Dla osób w starszym wieku, z wadami wzroku, które nie mogą poświęcić czasu na czytanie
książki lub chcą w podróży posłuchać o obiekcie na podstawie przewodnika przygotowano
audiobook. Opracowano również elektroniczną wersję przewodnika w języku litewskim,
angielskim, niemieckim, francuskim i polskim. Poznawać odnowione dzięki wsparciu z
funduszy strukturalnych UE litewskie obiekty można będzie również za pomocą aplikacji
mobilnej. Jest dostępna na stronie internetowej instytucji pożytku publicznego Litewska
Agencja Wspierania Przedsiębiorczości www.lvpa.lt.

Główny park miejski w Birsztanach
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Asta Prikockienė: s. 20 (d, p)
Tomas Ragina: s. 32
Linas Rimkus: s. 62 (g), 63 (g, p), 82 (g, p), 146,
151, 153
Donata Rutkutė: s. 272
Henrikas Sakalauskas: s. 115
Vytautas Samarinas: s. 190
Nijolė Stalnionienė: s. 105 (d)
Tomasz Strandell: s. 299
Aurimas Strumyla: s. 21, 33 (g), 34, 45 (d), 155
(d), 226, 239, 240, 308 (g, d, p), 318 (g, d, l),
353−355, 377, 379 (g)
Ieva Ščervianinaitė: s. 169,170
Remigijus Timukas: s. 72–75
Enrika Trofimovienė: s. 184 (d)
Artūras Užgalis: s. 26
V3 studija: s. 390
Romualdas Vaitkus: s. 405 (g), 406 (g)
Audrius Valaiša: s. 268, 269
Vaclovas Valužis: s. 189 (d), 197 (g), 297 (d),
306, 307
Sigita Varsackytė: s. 130 (d), 131, 143–145, 184
(g), 185, 187, 188, 243, 265, 328, 331, 346,
368 (d), 369, 371 (d), 375 (d), 386 (g), 387
Vidas Venslovaitis: s. 260–262
Renata Vinckevičiūtė: s. 48 (g)
Liudmila Vitkienė: s. 17
Renaldas Žilinskas: s. 148 (d), 149 (g), 150 (g)
Saulius Žiūra: s. 164 (g), 165, 166 (g), 167
Audronis Žygavičius: s. 138
Donatas Žvirblis: s. 47 (o, u)
Skróty: s – strona, g – góra, d – dół, l – lewa,
p – prawa
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Zdjęcia udostępnili
Centrum Informacji Trockiego Historycznego
Parku Narodowego
Centrum Informacji Turystycznej w
Birsztanach
Centrum Informacji Turystycznej w Rejonie
Wileńskim
Centrum Kultury Suwalszczyzny (Suduwy)
Rejonu Wyłkowyskiego
Centrum Kultury w Giełgudyszkach
Centrum Muzeum Krajoznawcze w Taurogach
Centrum sportowe w Birsztanach
Centrum Twórczości Młodzieżowej i Sportu
Rejonu Szakijskiego
Centrum Wychowawczo-Turystyczne w
Kołtynianach Rejonu Święciańskiego
Czerwony dwór
Dyrekcja Auksztockiego Parku Narodowego i
Parku Regionalnego Labanoras
Dyrekcja Oświańskiego Parku Regionalnego
Dyrekcja Parku Regionalnego w Kurtowianach
Dyrekcja Parku Regionalnego Wornie
Dyrekcja Parku Regionalnego Żagory
Dyrekcja Żmudzkiego Parku Narodowego
Firma Handlowa K. Gecas
Hipodrom w Raseiniai
Instytucja pożytku publicznego Akademia
Sztuk Pięknych w Wilnie
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Informacji Turystycznej i Biuro Konferencyjne
w Kownie
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Informacji Turystycznej i Kulturalnej w
Kłajpedzie
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Informacji Turystycznej i Biznesowej w
Malatach
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Informacji Turystycznej i Biuro Konferencyjne
w Wilnie
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Informacji Turystycznej na Żmudzi
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Informacji Turystycznej w Olicie
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Informacji Turystycznej w Oniksztach
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Informacji Turystycznej w Jurborku
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Informacji Turystycznej w Połądze
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Informacji Turystycznej w Rakiszkach
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Informacji Turystycznej w Ucianie

Instytucja pożytku publicznego Centrum
Informacji Turystycznej w Jeziorosach
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Kultury i Turystyki Pažaislis
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Kultury w Liszkowie
Instytucja pożytku publicznego Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Elektrenach
Instytucja pożytku publicznego Domus Beati
Instytucja pożytku publicznego Domus Pacis
Instytucja pożytku publicznego Instytut
Rozwoju Turystyki
Instytucja pożytku publicznego Litewska
Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
Instytucja pożytku publicznego
Tourismusinformationszentrum Trakai
Kolej wąskotorowa w Auksztocie
Krajowe Muzeum Kamieni Vaclovasa Intasa
Lietewskie Muzeum Morskie
Litewskie Muzeum Sztuki
Muzeum Historyczne Małej Litwy
Muzeum Historyczne w Trokach
Muzeum IX forta w Kownie
Muzeum Krajoznawcze w Birżach „Sėla“
Muzeum Krajoznawcze w Rakiszkach
Muzeum Kulturalno-Historyczne Rzeki
Daugyvenė
Muzeum Sztuki Żmudzkiej
Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego
Muzeum w Kretyndze
Narodowy Teatr Dramatyczny w Kownie
Parafia Bazylika Św. Michała Archanioła w
Mariampolu
Trocki Historyczny Park Narodowy
UAB „Babilonas“
UAB „Bangų gatvės viešbutis“
UAB „Diagnostinės sistemos“
UAB „Doriteksas“
UAB „Draugystės sanatorija“
UAB „Eicore“
UAB „Eskom“
UAB „Grand SPA Lietuva“
UAB „Green Vilnius Hotel“
UAB „Kasandros grupė“
UAB „Kauno arena“
UAB „Kintai“
UAB „Klaipėdos arena“
UAB „Klaipėdos viešbutis“
UAB „Kreta“
UAB „Mūsų odisėja“
UAB „Raminora”

423

UAB „Rūta“
UAB „Stamita“
UAB „Turto centras“
UAB „Versima“
UAB „Verslo vertikalė“
Urząd Miasta Elektreński
Urząd Miasta Kłajpedzki
Urząd Miasta Kowna
Urząd Miasta Olicki
Urząd Miasta Połąga
Urząd Miasta Retowski
Urząd Rejonu Birsztańskiego
Urząd Rejonu Birsztańskiego
Urząd Rejonu Druskienickiego
Urząd Rejonu Ignalińskiego
Urząd Rejonu Jezioroskiego
Urząd Rejonu Łoździejskiego
Urząd Rejonu Malaty
Urząd Rejonu Mariampolskiego
Urząd Rejonu Możejki
Urząd Rejonu Okmiański
Urząd Rejonu Olicki
Urząd Rejonu Oniksztyńskiego
Urząd Rejonu Orańskiego
Urząd Rejonu Płungiańskiego
Urząd Rejonu Poswolskiego
Urząd Rejonu Solecznickiego
Urząd Rejonu Szakijskiego
Urząd Rejonu Szyłokarczemskiego
Urząd Rejonu Szkudowskiego
Urząd Rejonu Taurogskiego
Urząd Rejonu Wileńskiego
Urząd Rejonu Wiłkomierskiego
Wychowawczo-Turystyczne w Kołtynianach
Rejonu Święciańskiego

Serdecznie dziękujemy autorom zdjęć oraz
wszystkim osobom, które przyczyniły się do
przygotowania przewodnika.

Na zlecenie instytucji pożytku publicznego Litewska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
publikację przygotowała i wydała instytucja pożytku publicznego Instytut Rozwoju Turystyki i Versus aureus

www.lvpa.lt
www.tpi.lt
www.versus.lt

Oprawa graficzna
Gitana Jurkienė
Układy
Gitana Jurkienė
Rimantas Tumasonis

Opracowanie map i schematów
UAB „Žemėlapių artelė“
Rimantas Tumasonis
Do opracowania map i schematów wykorzystano
GDB10LT © Państwowy Urząd Geodezyjny przy Ministerstwie Rolnictwa, 2013
GDB250LT © Państwowy Urząd Geodezyjny przy Ministerstwie Rolnictwa, 2013

Niniejszy przewodnik prezentuje 120 obiektów turystycznych na Litwie, które w ostatnich latach zostały
odnowione lub zbudowane za środki z funduszy strukturalnych UE: dwory, kościoły, muzea, centra zdrowia,
kompleksy rozrywki i aktywnego wypoczynku, hotele,
kempingi, parki i ścieżki rowerowe.
Dla wygody podróżujących przewodnik został podzielony na trzy części według regionów etnograficznych.
W przewodniku zaprezentowano je w takiej kolejności,
by turysta mógł wygodnie podróżować po regionie. Po
opisie w porządku alfabetycznym podano inne położone w pobliżu obiekty, które warto zwiedzić – pomoże to
opracować trasę wycieczki.
Ilustrowane kolorowymi zdjęciami opisy obiektów
zawierają informacje kontaktowe, krótką historię, najciekawsze fakty, informacje o świadczonych usługach
oraz odbywających się imprezach. Przewodnik będzie
pożyteczny zarówno dla osób, które wiele podróżowały
po Litwie, jak i rozpoczynających poznawanie swojej
Ojczyzny.
Dla osób w starszym wieku, z wadami wzroku, które nie
mogą poświęcić czasu na czytanie książki lub chcą w
podróży posłuchać o obiekcie na podstawie przewodnika przygotowano audiobook. Opracowano również
elektroniczną wersję przewodnika w języku litewskim,
angielskim, niemieckim, francuskim i polskim. Poznawać odnowione dzięki wsparciu z funduszy strukturalnych UE litewskie obiekty można będzie również za
pomocą aplikacji mobilnej. Jest dostępna na stronie
internetowej instytucji pożytku publicznego Litewska
Agencja Wspierania Przedsiębiorczości www.lvpa.lt.

