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My, Litwini, kochamy Litwę, kraj, który leży w geogra-

ficznym centrum Europy, obmywany wodami Morza Bałtyckiego, 

pokryty gęstymi lasami, lśniący wodami rzek i jezior, który szanuje tra-

dycje, szczyci się językiem litewskim, pielęgnuje obiekty dziedzictwa 

kulturalnego UNESCO i jest szeroko otwarty na nowości. Przyjedź i 

pokochaj Litwę.

Jeśli interesujesz się kulturą i sztuką – przyjedź na Litwę. W 2009 r. 

Wilno stanie się Europejską Stolicą Kultury, a my będziemy święcić 

tysiąclecie pierwszej wzmianki historycznej o Litwie.

Jeśli lubisz odpoczywać na łonie przyrody, cieszyć się pięknem krajo-

brazu – przyjedź na Litwę. Mierzeja Kurońska i parki narodowe pozo-

staną w Twojej pamięci na długie lata.

Jeśli bliskie Ci jest energiczne miejskie życie – przyjedź na Litwę. Tu 

posmakujesz wszystkich atrakcji współczesnego miasta.

Jeśli chcesz wypocząć, rozkoszując się przyjemnościami SPA – przy-

jedź na Litwę. Nasze kurorty słyną z wysokiej jakości usług.

Jeśli jesteś zagorzałym kibicem, wręcz musisz przyjechać na Litwę i 

zobaczyć na własne oczy gwiazdy litewskiej koszykówki, doświad-

czyć niezapomnianych emocji sportowych podczas Mistrzostw Eu-

ropy w koszykówce mężczyzn, które w 2011 roku zostaną rozegrane 

na Litwie.

Jeśli podobają Ci się święta, fety, uroczystości – przyjedź na Litwę. 

Litwini wszystkie najważniejsze wydarzenia w roku upamiętniają tra-

dycyjnymi i nowymi świętami.

Jeśli lubisz smaczne jedzenie – przyjedź na Litwę. Skosztujesz tu 

pysznych narodowych potraw litewskich oraz dań kuchni z różnych 

krajów świata.

Jeśli chcesz zaznać serdecznej gościnności – koniecznie przyjedź na 

Litwę!
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Wileńska Starówka 1

www.vilnius-tourism.lt       www.culturelive.lt

Jest jedną z największych i 
najpiękniejszych starówek w 
Europie Środkowo-Wschod-
niej. Zajmuje obszar ok. 360 ha (ponad 
1 500 budynków). Jest to także położona 
najdalej na północ stolica europejska, 
która przyswoiła style architektoniczne 
zachodniej i południowej Europy.

Króluje tu architektoniczna 
różnorodność. Kościoły i pałace Wil-
na ukazują piękno włoskiego renesansu i 
baroku, a także rosyjskiego stylu bizantyń-
skiego. Można tu zobaczyć zabytki archi-
tektury żydowskiej, a nawet pozostałości 
budowli z czasów przedchrześcijańskich. 
Wilno ma też swój Montmartre – Re-
publikę Zarzeczańską, mekkę artystów, 
dzielnicę galerii i miejsce organizowania 
artystycznych performance.

Ma miłą atmosferę i wszędzie 
łatwo trafić. Na wileńskiej Starówce 
znajduje się dużo nastrojowych kawiare-
nek, eleganckich restauracji, straganów 
z pamiątkami i markowych sklepów. Na 
wąskich, wijących się uliczkach za każdym 
zakrętem kryje się jakaś niespodzianka: a 
to aniołek, który przycupnął na dachu, a to 
obrazek zawieszony w oknie, to znów sta-
ry, piękny dom... Dobrze się tu spędza czas 
– panuje przyjemna atmosfera i wszędzie 
stąd blisko. Będąc na Starówce, nie zapo-
mnij o upominkach dla rodziny i przyjaciół! 

Rozmawiają ze sobą brzegi 
rzek. To możliwe tylko w Wilnie. Na obu 
brzegach Wilii czarują kolorami kwietne 
napisy. O czym rozmawiają brzegi rzeki? 
Wyznają sobie miłość! Przyjedź i zobacz 
na własne oczy! 

Kręte uliczki, gościnne kawiarenki, wszędzie 

blisko i w miłej atmosferze! Wilno Cię oczaruje!
W 1994 r. wileńska Starówka – dzięki swemu znaczeniu dla rozwoju kultury i architektury Środkowej i 
Wschodniej Europy, zachowanym kompleksom architektonicznym: gotyckim, renesansowym, baroko-
wym i klasycystycznym, średniowiecznemu planowi miasta oraz naturalnemu otoczeniu – znalazła się 
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
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Naciesz się spokojem wydm, 

poczuj siłę morza!
W 2000 r. Mierzeja Kurońska znalazła się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jeden z najpięk-
niejszych i najbardziej unikalnych krajobrazów na kontynencie europejskim.

Piaski w centrum Europy? 
Nieprawdopodobne, ale prawdziwe! Po-
nad 5 tysięcy lat temu Bałtyk i nadmorskie 
wiatry usypały tu wydmy i tak powstała 
Mierzeja Kurońska – pas ziemi dzielący za-
lew od morza. Kurort na Mierzei – Neringa 
– ciągnie się na długości 50 km, obejmu-
jąc cztery stare osady rybackie: Juodkran-
tė, Preilę, Pervalkę i Nidę.

Wędrujące wydmy. Ogromne 
wrażenie na wszystkich przyjeżdżających 
do Nidy wywierają wydmy. Przed osobą 
stojącą na szczycie wydmy otwierają się 
zapierające dech w piersiach widoki: po-
falowane wzgórza białego piachu, spie-
nione fale Bałtyku, zieleń sosen, a z drugiej 
strony cichy Zalew Kuroński. W pamięci 
na długo pozostaje harmonijna muzyka 
wykonywana przez wiatr, piasek i wodę.

Spokój i czyste kąpieliska. 
Neringa ujmuje spokojem. Lubią tu wy-
poczywać miłośnicy żeglarstwa, yachtin-
gu, lotniarstwa i paralotniarstwa. Goście 
na Mierzei, spacerując brzegiem, mogą 
znaleźć litewskie złoto – wyrzucane przez 
fale Bałtyku kawałki bursztynu. Poza tym, 
to tutaj, w Nidzie, jest najwięcej słonecz-
nych dni w roku na Litwie. 

Wyśmienite ryby. Goszcząc w 
Nerindze koniecznie spróbuj ryb! Miej-
scową specjalnością są wędzone ryby: 
węgorze, leszcze, makrele, sandacze, 
śledzie i sumy. Ryby wędzi się zgodnie ze 
starymi recepturami, przekazywanymi w 
rodzinach rybackich z pokolenia na po-
kolenie. Przekonasz się – to prawdziwe 
specjały!

Niezapomniana, unikalna 
Neringa

Stare tradycje i autentyzm

Dostrzeż sens pradawnych tradycji 

i poddaj się im!

Mitologia Bałtów i ślady 
wierzeń przedchrześcijań-
skich. Czy wiesz, kim były wajdelotki? 
Jakie znaczenie do dziś Litwini przypisują 
pszczołom? (Słowo „bičiulis“ – „przyjaciel“ 
pochodzi od słowa „bitė“ – „pszczoła“.) Dla-
czego dąb jest świętym drzewem? Dlacze-
go ogień jest wciąż czczony i uważany za 
opiekuna domu? Dawne tradycje i folklor 
litewski różnią się od dziedzictwa innych 
narodów europejskich tym, że ich związki 
z mitologią bałtycką oraz obyczajowością 
przedchrześcijańską są wciąż żywe.

Wyjątkowe tradycje śpiewa-
cze i taneczne. My, Litwini, mamy 
tradycyjne instrumenty muzyczne, 
których nie znajdziesz nigdzie indziej: 
daudytė – długi róg pasterski słyszalny 
z dziesięciu kilometrów, albo skrabalai 

– drewniane krowie dzwoneczki, któ-
re przymocowuje się do ramy i gra na 
nich, uderzając patykami. W miastach 
i miasteczkach na Litwie przez cały rok 
odbywa się wiele tradycyjnych imprez 
muzycznych. Warto je zobaczyć!

Dotknięcie autentyzmu. Czy 
brałeś kiedyś udział w święcie ludowym? 
Czy doświadczyłeś tradycyjnego sposo-
bu życia? Jeśli nie, zajrzyj do Rumszyszek! 
Znajduje się tutaj muzeum etnograficzne 
– największy w Europie kompleks muze-
alny pod otwartym niebem. Spacerując 
po Rumszyszkach, zwiedzisz regiony et-
nograficzne Litwy, wejdziesz do starych 
chat. Wszystkie budynki i ich wyposażenie 
są oryginalne – zwieziono je do muzeum 
z różnych miejscowości na Litwie. W mu-
zeum na sposób zgodny z tradycjami lu-
dowymi świętuje się święta kalendarzowe. 

www.visitneringa.com www.llbm.lt
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świadek dawnej 
cywilizacji – Kiernów

festiwale śpiewu i tańca4 5

Poznaj dawną cywilizację 

i życie przed wieloma laty!

Od 2004 r. zespół pięciu grodzisk w Kiernowie znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Pamiątka po dawnej cywi-
lizacji. Jeśli chcesz powędrować 
daleko, daleko w przeszłość, odwiedź 
Kiernów – wyjątkowe miejsce, w którym 
zachowały się ślady minionej dawno cy-
wilizacji i kultury. Znajduje się tu jedyny 
w krajach nadbałtyckich zespół pięciu 
grodzisk. Warto też pamiętać, że Kiernów 
był niegdyś stolicą Litwy.

10 tysięcy lat przed Chrystu-
sem. W Kiernowie odkopano znalezi-
ska należące do różnych kultur, z okresu 
od 10 tysiąclecia przed Chrystusem po 
wczesne średniowiecze. W pierwszych 
wiekach po Chrystusie w tutejszej do-
linie Pojaty powstały duże osady, dla 

obrony których usypano góry zamkowe. 
Grodziska, najpopularniejszy sposób za-
kładania osad, istniały na Litwie od epoki 
brązu do końca XIV w.

Archeologia żywa. Każdego roku 
na początku lipca, w Dzień Państwowo-
ści Litewskiej (6 VII), w Kiernowie odbywa 
się fantastyczna impreza: „Dni archeolo-
gii żywej“, podczas których można podzi-
wiać dawne rzemiosła, obejrzeć występy 
zespołów folkowych oraz pokazy walk 
rycerzy skupionych w klubach rycerskich 
z różnych krajów europejskich. Wszyscy 
oni zapraszają gości do czynnego udzia-
łu we wszystkich atrakcjach!

www.kernave.org

Pieśni. Wykonywanie ludowych pieśni 
dla Litwinów zawsze było wyjątkowym 
sposobem podkreślania swojej tożsa-
mości i znaczenia kultury narodowej. W 
pieśniach znalazły odbicie dzieje Litwy, 
prace i sposób życia Litwinów, naturalne 
cykle przyrody i różne zjawiska przyrod-
nicze. Unikalne pieśni, tzw. sutartinės, 
do dziś wykonuje się w czasie świąt lu-
dowych. Nawet ktoś, kto nie zna języka, 
dostrzeże piękno pieśni ludowej. Oceń 
to sam!

Taniec. Nasze tańce są radosne i głośne. 
Do najpopularniejszych litewskich tań-
ców ludowych należą: „Kepurinė“, „Polka 
su ragučiais“, „Pliauškutis“, „Suktinis“. Przy-

łącz się! Będziemy wirować do samego 
rana!

Święto Pieśni. Święta pieśni or-
ganizuje się na Litwie od początku XX 
wieku. Obecnie Święto Pieśni odbywa 
się co cztery lata, bierze w nim udział 
ponad 30 000 Litwinów z całego świata: 
pieśniarzy, tancerzy, muzyków. Impreza 
trwa kilka dni, a w programie jest dzień 
folkloru, pokazy sztuki ludowej, wieczór 
muzyczny, dzień tańca i dzień pieśni. Na 
Litwie odbywają się także święta pieśni 
przeznaczone dla uczniów, zaś w Esto-
nii, na Łotwie i na Litwie – święta pieśni 
studentów z krajów bałtyckich „Gaude-
amus“.

www.dainusvente.lt

Zobacz, jak śpiew i taniec łączą ludzi!
W 2003 r. UNESCO uznało symbolikę i tradycje świąt pieśni i tańca na Litwie za arcydzieło niematerial-
nego dziedzictwa ludzkości.
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pomnik franka Zappy 
 

Zachwycająca, nietknięta 
ludzką ręką przyroda

6 7

www.countryside.lt

Przekonaj się, że stara stolica europejska 

potrafi docenić osobowość kultury 
alternatywnej.

Pierwszy na świecie! W 1995 r. w 
centrum Wilna, na tle ściany ozdobionej 
graffiti, postawiono – pierwszy na świe-
cie – pomnik Franka Zappy (rzeźb. Kon-
stantinas Bagdonas). Przyciąga on fanów 
Zappy z Litwy i z zagranicy, którzy tutaj 
oddają cześć ojcu muzyki współczesnej 
i nonkonformistycznego spojrzenia na 
życie. 

Podarunek dla Ameryki. Nie-
bawem podobny pomnik zostanie od-
słonięty w Baltimore, rodzinnym mieście 
Zappy (muzyk mieszkał tam do 10 roku 
życia). Najciekawsze jest to, że pomnik 

jest prezentem od Litwinów! Na zamó-
wienie Klubu Miłośników Franka Zappy 
wykonał go Konstantinas Bagdonas, au-
tor wileńskiego monumentu. 

Głos wolności. Tego kompozyto-
ra, gitarzystę, pieśniarza, reżysera filmo-
wego i satyryka nic nie wiązało z Litwą, 
jednak jego wpływ na życie artystyczne 
i intelektualne na Litwie był tak duży, że 
postanowiono postawić wielkiemu pro-
wokatorowi pomnik. Zdaniem Sauliusa 
Paukštisa, inicjatora odsłonięcia pomni-
ka, Frank Zappa dla Litwinów do 1990 
roku był głosem wolności. 

Żywność ekologiczna. W lasach 
na Litwie można zbierać grzyby i jagody: 
poziomki, borówki czernice, żurawiny. 
Lasy pachną nimi, a ich smak jest nie-
biański! Litwa jest atrakcyjna także dla 
miłośników wędkarstwa; złowiona w je-
ziorze albo w rzece ryba to wartościowa i 
smakowita zdobycz.

Przeróżne atrakcje! Możesz wy-
brać się na spływ jeziorami i rzekami, 
kąpać się, pływać kajakiem albo tratwą... 
wszystkie atrakcje trudno wymienić! Na 
Litwie jest 5 parków narodowych i 30 
regionalnych, które mają bogatą ofertę 
turystyczną. I chociaż obowiązują tu spe-
cjalne przepisy dotyczące zachowania 
się na terenie parku (względy bezpie-

czeństwa), nie przeszkadzają one cieszyć 
się pięknem natury.

Dużo zieleni! Przyroda nietknięta 
ludzką ręką – to wielka wartość i skarb 
Litwy. Lasy stanowią blisko 30% teryto-
rium kraju.

Usługi najwyższej jakości. Na 
Litwie oferta agroturystyki jest bardzo 
bogata; nietrudno znaleźć miejsce, gdzie 
w miłej atmosferze i w dobrych warun-
kach można spędzić czas na świeżym 
powietrzu. Czekają na Ciebie wiejskie 
domy, czyste powietrze, zaciszne lasy i 
wiele atrakcji. Poczuj się więc jak dziecko 
natury – i odpocznij od miejskiego zgieł-
ku na łonie przyrody!

Doceń azyl, jaki oferuje Ci dzika, 

oszałamiająca przyroda!
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ponownie możesz uchylić 
żelaznej kurtyny

geograficzne centrum Europy8 9

Ideologia sowiecka. Większość 
krajów postsowieckich usunęła z miejsc 
publicznych albo zniszczyła symbole 
mrocznej epoki. Na Litwie miejsce dla so-
wieckich pomników znaleziono w Parku 
Grūtas, w pobliżu Druskienik.

Baza rakiet nuklearnych. 
Baza została zbudowana w czasie zimnej 
wojny w malowniczych okolicach miej-
scowości Plateliai (rej. Plungė). Obecnie 
znajduje się tu ekspozycja militariów. 
Wizyta w przejmujących grozą podzie-
miach bazy nuklearnej wywiera na zwie-
dzających ogromne wrażenie.

Dramat przeżycia. Na Litwie 
możesz skorzystać z okazji przeniesienia 
się w przeszłość. Spektakl „1984. Išgyve-
nimo drama“ („1984. Dramat przeżycia”) 
rozgrywa się 25 km od Wilna, w położo-
nym 5 metrów pod ziemią 2-piętrowym 
labiryncie o powierzchni 3 000 m kw. 
Jest to bunkier zbudowany w okresie 
zimnej wojny jako alternatywna siedziba 
stacji telewizyjnej. Na turystów, którzy są 
zarazem zwiedzającymi i uczestnikami 
spektaklu, przy wejściu czekają wartow-
nicy z psami. Zostawiasz swoje rzeczy 
osobiste i na dwie godziny przenosisz się 
w pełną napięcia codzienność obywate-
la republiki sowieckiej.

Centrum Europy – na Li-
twie! Nie wiedziałeś? Teraz, skoro już 
wiesz, musisz tu koniecznie przyjechać! 
Wszak przelot z dowolnego większego 
miasta w Europie zajmie nie więcej niż 
trzy godziny. Wspaniałe, czyż nie? W 
1989 roku naukowcy francuscy z Naro-
dowego Instytutu Geografii ustalili, że 
geograficzne centrum Europy znajduje 
się na Litwie, 26 km na północ od Wilna.

Rekord Guinnessa. Ten fakt zo-
stał odnotowany w Księdze Rekordów 
Guinnessa. 

Sztuki piękne w samym 
środku Europy. Językiem sztuki o 
geograficznym centrum Europy opowia-
da Park Europy. Jest to ekspozycja pod 
otwartym niebem, zorganizowana na 
55 ha powierzchni, gromadząca ponad 
90 dzieł sztuki autorstwa artystów z 29 
krajów, wśród których znaleźli się twórcy 
światowej sławy, jak Magdalena Abaka-
nowicz, Sol LeWitt i Dennis Oppenheim. 
Galeria powstała jako wyjątkowy kom-
pleks jednoczący naturę i kulturę.

Doświadcz okropieństw totalitaryzmu, by 

zrozumieć, dlaczego wolność jest tak 
wielką wartością.

Stań w samym centrum Starego Kontynentu 

i poczuj jego wielkość!

www.egc.lt       www.europosparkas.ltwww.grutoparkas.lt       www.sovietbunker.com
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www.surask.lt       www.maitinimas.lt      www.meniu.ltwww.birstonas.lt       www.druskininkai.lt
www.palangatic.lt       www.visitneringa.com

Ekskluzywne uzdrowiska i 
kurorty SpA

Niebo w gębie 
i dobra rozrywka

10 11

Wody mineralne i borowiny 
leczą. Naprawdę! Litewskie uzdrowiska 
Birsztany (Birštonas) i Druskieniki (Druski-
ninkai) już od kilku stuleci słyną dzięki 
leczniczym właściwościom tamtejszych 
wód mineralnych i złóż borowinowych. 
Nie ustępują one najsłynniejszym uzdro-
wiskom europejskim.

Wyjątkowe otoczenie i usłu-
gi na najwyższym poziomie. 
Oba miasta uzdrowiskowe położone są 
w urokliwych zakolach Niemna, otacza-
ją je sosnowe lasy. Czekają tu na Ciebie 
malownicze ścieżki spacerowe i trasy 
rowerowe, hotele i uzdrowiska odpowia-
dające europejskim standardom, które 

oferują – przy wykorzystaniu do diagno-
styki i leczenia najnowszych technologii 
– szerokie spektrum usług: masaż pod-
wodny, bicze wodne, kąpiele perełko-
we, tlenowe, ziołowe, borowinowe oraz 
wertykalne. W czasie leczenia stosuje się 
tylko naturalne środki. Dodatkowo, w 
Druskienikach dzieciom i dorosłym wiele 
atrakcji oferuje duży park wodny.

Och, morze, morze! Do najsłyn-
niejszych kurortów na Litwie należą te 
nadmorskie: Palanga (Połąga), Šventoji 
(Święta), Nida. Możemy przysiąc, że tak 
bielutkiego piasku nie znajdziesz nigdzie 
indziej na świecie! I tylko tu zobaczysz 
tak imponujące wydmy. No i, oczywiście, 
czeka tu na Ciebie wiele atrakcji! 

Smacznie i do syta – tak 
Litwini lubią jeść. Do najpopu-
larniejszych tradycyjnych potraw litew-
skich należy ciemny chleb, twarożek, 
chłodnik, cepeliny (didžkukuliai), kiszka 
ziemniaczana (vėdarai), a ze słodyczy 
– chrust (žagarėliai) oraz sękacz (šakotis). 
W upalne dni chłodnik można zjeść nie-
mal we wszystkich barach (kawiarniach) 
i restauracjach.

Cepeliny i kufel piwa. Cepeliny 
to kluski z tartych ziemniaków nadzie-
wane, najczęściej, mięsem, twarogiem 
albo marchewką. Do tej potrawy świet-
nie pasuje zimne piwo – możesz wybrać 
spośród piw warzonych według ponad 
200 receptur.

Kuchnie świata. Na Litwie jest nie 
tylko wiele barów z tradycyjnymi litew-
skimi potrawami, ale i restauracje serwu-
jące dania wielu kuchni z całego świata. 
Możesz posmakować kuchni włoskiej, 
francuskiej, węgierskiej, greckiej, rosyj-
skiej, chińskiej, japońskiej, hinduskiej, taj-
landzkiej, latynoskiej i innych oraz miło 
spędzić czas.

Czas wolny. Wilno i inne miasta na 
Litwie oferują szeroki wachlarz współ-
czesnych rozrywek: nowoczesne centra 
handlowe, markowe sklepy, salony pięk-
ności, kluby nocne... Ciesz się rozrywką 
na najwyższym poziomie!

Uzdrów swoje ciało i duszę w doskonałych 
uzdrowiskach!

Zostań koneserem dobrych smaków i 

dobrej rozrywki!
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imponujące 
imprezy kulturalne

góra Krzyży12 13

Muzyka klasyczna i jazz. 
Litewskie orkiestry symfoniczne i kame-
ralne, chóry, zespoły teatralne i baletowe 
były niejednokrotnie doceniane na mię-
dzynarodowych konkursach. Miłośników 
sztuki przyciągają tu artyści o sławie 
światowej, np. śpiewaczka operowa Vio-
leta Urmanavičiūtė-Urmana, dyrygent 
Gintaras Rinkevičius i wielu innych. Na 
Litwie organizuje się znane festiwale jaz-
zowe: od ponad 25 lat odbywa się mię-
dzynarodowy festiwal jazzowy „Birštonas 
Jazz”, od 15 lat – festiwal jazzu na zamku 
w Kłajpedzie, a także festiwale w Wilnie 
i w Kownie, i inne. Do najpopularniej-
szych festiwali muzyki poważnej należą: 
Festiwal Letni Św. Krzysztofa, festiwale w 
Wilnie, w Pożajściu, letni festiwal w willi 
Chaima Frenkela (w Šiauliai) i inne. Gosz-
czą na nich wykonawcy z całego świata.

Teatr. Współcześni litewscy reżyse-
rzy teatralni cieszą się światową sławą. 

Eimuntas Nekrošius, wirtuoz wizji teatral-
nej o filozoficznej wymowie, od kilku lat 
określany jako najwybitniejszy reżyser 
europejski, wystawił m. in. „Hamleta”, „Fau-
sta”, „Makbeta”, „Pieśń nad Pieśniami”. Nie 
mniej znana jest osobowość teatru awan-
gardowego – Oskaras Koršunovas, autor 
spektakli pt. „Cudowna i rzewna historia 
miłości Romea i Julii”, „Pożądanie”, „Mistrz 
i Małgorzata”, „Samotność we dwoje” i in. 
Teatr Koršunovasa jest dorocznym uczest-
nikiem Festiwalu Teatralnego w Avignon.

Kultura – na żywo! W 2009 r. 
Wilno będzie Europejską Stolicą Kultury. 
Stworzony na tę okazję program „Kul-
tūra gyvai” („Kultura na żywo”) głosi, iż 
twórcami sztuki są nie tylko zawodowi 
artyści, ale wszyscy mieszkańcy miasta i 
osoby przyjezdne, którzy tworzą sztukę 
– swoim życiem. Imprezy organizowane 
w ramach programu Wilno – Europejska 
Stolica Kultury już trwają!

Symbol wiary. Góra Krzyży to daw-
na góra zamkowa w Jurgaičiai, na której 
stoi niezliczona ilość krzyży. Przypuszcza 
się, że niegdyś wznosił się w tym miejscu 
zamek obronny. Za czasów sowieckich 
próbowano zlikwidować Górę Krzyży – 
wygrali jednak ludzie, którzy na wzgórzu 
stawiali wciąż więcej i więcej krzyży.

Świątynia duchowa. Dziś Góra 
Krzyży to dla katolików szczególne miej-
sce kultu. Nie ma tu ani świątyni, ani cu-
downego obrazu, ani miejsc pochówku, 
a jednak wzgórze zadziwia cały świat 

siłą wiary, jaka stąd emanuje. Zapiski o 
pierwszych krzyżach postawionych w 
tym miejscu pochodzą sprzed ponad 
150 lat.

Niech spełnią się Twoje na-
dzieje i marzenia! W 1993 roku 
na Górze Krzyży modlił się papież Jan 
Paweł II. Postawił tu także krzyż – symbol 
Miłosierdzia Bożego dla ludzi. Wszyscy 
pielgrzymi chcą zostawić tu swój własny 
krzyżyk – znak nadziei i wotum wdzięcz-
ności.

www.culturelive.lt www.kryziukalnas.lt

Skorzystaj z okazji obejrzenia inscenizacji 

największych mistrzów sceny!

Umocnij swoją nadzieję, poczuj miłość do 
wszystkich ludzi.
W 2001 r. gałąź litewskiej sztuki ludowej – kryždirbystė (sztukę wyrobu krzyży) wpisano na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO.
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baśniowy zamek na jeziorze lot balonem nad Wilnem14 15

Największy w Europie Wschod-
-niej zamek na wyspie. Znaj-
duje się w Trokach (nieopodal Wilna) 
– w XIV-wiecznej stolicy Litwy. Zamek 
w Trokach, ze wszystkich stron otoczo-
ny wodą jezior, oraz zorganizowane w 
jego wnętrzach muzeum są świadkami 
świetnej przeszłości Litwy. Aby dojść do 
zamku, musisz przejść przez dwa mosty 
na jeziorze Galvė. 

Wspaniałe imprezy. Na zamku 
w Trokach odbywają się spektakle opero-
we, koncerty muzyki klasycznej i współ-
czesnej, pokazy tańców i inne imprezy. 
Imponujący zamek oraz rozległe jeziora 
tworzą wspaniałą scenerię dla sztuki i za-
pewniają niezapomniane wrażenia!

Karaimi. Do przyjazdu do Trok za-
chęcają także związki tego miasteczka z 
historią litewskich Karaimów. Z końcem 
XIV wieku, kiedy terytorium Wielkiego 
Księstwa Litewskiego sięgało Morza 
Czarnego, książę Witold sprowadził z 
Krymu i osiedlił w Trokach Tatarów i Kara-
imów. Byli oni strażą przyboczną księcia. 
Dzisiaj w Trokach można obejrzeć domy 
Karaimów oraz kenesę – karaimską świą-
tynię.

Pomysł na czas wolny. Troki 
otacza pięć jezior! Znajdują się tu ładne 
kąpieliska, można popływać łodzią, jach-
tem, rowerem wodnym, poleniuchować 
nad wodą. Koniecznie spróbuj też słyn-
nego dania kuchni karaimskiej – kibinów 
oraz innych tradycyjnych potraw!

www.trakai.lt www.oreivystescentras.lt

Wkrocz do bajkowego zamku, podziwiaj 
rozległe wody jezior!

Zobacz miasto z innej per-
spektywy. Wilno to jedna z nielicz-
nych stolic europejskich, które można 
obejrzeć z kosza balonu na gorące po-
wietrze. Do tego balony startują i lądują 
w ścisłym centrum miasta, nad Wilią, w 
parku Zakret (Vingio parkas) i w innych 
miejscach.

Doznaj przyjemności czer-
panej z nieoczekiwanych 
odkryć. Wycieczka balonem ponad 
dachami Wilna pozostawi niezatarte wra-
żenia, da możliwość spojrzenia na wąskie 

uliczki Starówki z lotu ptaka: dzięki temu 
odkryjesz zupełnie inne Wilno niż to, któ-
re znasz ze spacerów po mieście.

Zdobądź dyplom baloniar-
stwa! Organizatorzy lotów balonem 
mają odpowiednie kwalifikacje i do-
świadczenie – gwarantują uczestnikom 
wycieczki bezpieczeństwo. Ty sam przed 
lotem pomożesz przygotować balon, 
zapoznasz się z jego obsługą, a po locie 
przejdziesz „chrzest baloniarza” i otrzy-
masz dyplom. To naprawdę wyjątkowa 
pamiątka z pobytu na Litwie!

Wznieś się ponad dachy miasta, spójrz na 

stolicę Litwy z lotu ptaka.
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