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WITAMY W KOWNIE – ZNAJDUJĄCYM 
SIĘ W SERCU LITWY CENTRUM KULTURY, 
BIZNESU, EDUKACJI I SPORTU. KOWNO TO 
WAŻNY PRZYSTANEK W TWÓRCZOŚCI I 
MIŁOŚCI ADAMA MICKIEWICZA. MIASTO, 
KTÓREMU W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 
PRZYPADŁA ROLA TYMCZASOWEJ 
STOLICY, OFICJALNIE LICZY JUŻ SWOJE 
SIÓDME STULECIE.

WYDANO W 2018 R.

Po rozbiorze Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 
1795 roku, Kowno znalazło się w składzie Impe-
rium Rosyjskiego, gdize później uzyskało status 
stolicy guberni. W roku 1919 Kowno zostało tym-
czasową stolicą Republiki Litewskiej i funkcję tę 
spełniało aż do wojny, okres ten uważany jest za 
„złoty wiek” w historii miasta, który inspiruje 
współczesne pokolenia. W dniu 1 września 1944 
roku miasto zostało ostatecznie zajęte przez so-
wietów, a od 11 marca 1990 roku, po ogłoszeniu 
Aktu Przywrócenia Niepodległości, tworzymy 
najnowszą historię Kowna.

W 2015 roku Kowno otrzymało status City of Desi-
gn UNESCO, a jego modernistyczna architektura, 
która kształtowała obraz miasta w okresie mię-
dzywojennym, została wpisana na Listę Wstępną 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. W roku 2022 
Kowno zostanie Europejską Stolicą Kultury! Któ-
rej towarzyszyć będzie hasło „Od tymczasowej do 
współczesnej”. Przytłumiony, lecz nie zniszczo-
ny w okresie sowieckim, duch Kowna żyje nadal. 
Chociaż miasto w szybkim tempie obrasta zna-
kami XXI wieku, rośnie liczba turystów i inwe-
stycji zagranicznych, to wiele uwagi poświęca się 
ochronie dziedzictwa modernizmu. A więc wita-
my – poczujcie się jak Adam Mickiewicz, który w 
Kownie napisał nie jeden wspaniały poemat.
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PRZYDATNE LINKI
visit.kaunas.lt
kaunas2022.lt

#kaunastic
#visitkaunas
#kaunas2022

INFORMACJA TURYSTYCZNA
VšĮ „Kaunas IN”

Rotušės a. 15 | +370 616 50991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt

POMNIK PAPIEŻA 
JANA PAWŁA II
Stare Miasto, Park „Santakos”

Wizyta Jana Pawła II (1920–2005) w dniach 4-8 
września 1993 roku była jednym z najważniej-
szych wydarzeń w dziejach młodego państwa 
litewskiego. Po modlitwie w Archikatedrze 
św. apostołów Piotra i Pawła, Papież Polak 
o litewskich korzeniach Jan Paweł II odpra-
wił Mszę Świętą w jednej z najważniejszych 
przestrzeni miasta – w miejscu gdzie rzeka 
Wilia wpada do Niemna. W tym miejscu 
stanął później pomnik autorstwa krakow-
skiego rzeźbiarza Czesława Dźwigaja. W dniu 
23 września 2018 roku w tym samym miejscu 
Mszę Świętą odprawiał Papież Franciszek.

KOLEGIUM JEZUICKIE, 
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR 
ŚW. FRANCISZKA 
KSAWEREGO
Rotušės a. 9

W założonej przez jezuitów w XVII wieku szko-
le, w latach 1819-1823 pracował jako nauczy-
ciel polski i litewski poeta Adam Mickiewicz. 
Wykładał tutaj literaturę powszechną, język 
łaciński, historię antyczną, poetykę, grama-
tykę, ekonomię polityczną, jednocześnie po-
rządkując szkolną bibliotekę i… prowadząc 
aktywne życie społeczne. Na dawnym budyn-
ku kolegium, gdzie aktualnie działa Kowień-
skie Gimnazjum Jezuitów, znajdziecie tablicę 
pamiątkową. Do kompleksu budynków należy 
również kościół św. Franciszka Ksawerego.

BUDYNEK
Rotušės a. 10

Budynek należący w XVII-XVIII wieku do 
rodu Zabiełów kryje w sobie wyjątkowe 
historie. Tutaj w końcu XIX wieku mieszkał 
poeta, przyszły biskup sejneński Antanas 
Baranauskas, a wcześniej – doktor Józef 
Kowalski, sąsiad Adama Mickiewicza, 
którego żona, według miejskich legend czuła 
do poety niezwykłą sympatię. Na salonie 
pani Kowalskiej w 1831 roku gościła również 
bohaterka powstania listopadowego Emilia 
Plater! W początkach XX wieku mieściło się 
tu żeńskie towarzystwo katolickie, zakłady 
introligatorskie oraz teatr amatorski. 
Od 1965 roku gości w nim jedna z dwóch 
najstarszych kowieńskich restauracji 
„Zajazd myśliwski” („Medžiotojų užeiga“), 
specjalizująca się w daniach z dziczyzny. W 
jego salach zachowano historyczne wnętrza 
i wspaniałe kominki.

RATUSZ MIASTA 
KOWNA
Rotušės a. 15

Jeszcze w 1408  roku książę Witold nadał Kow-
nu prawa miejskie, a w 1542 roku na placu 
targowym rozpoczęto budowę symbolu mia-
sta – murowanego ratusza. W późniejszym 
okresie budynek nabrał cech barokowych i 
renesansowych, a w końcu XVIII wieku – ak-
tualny wygląd i przydomek „białego łabędzia”. 
W 2005 roku tutaj prezydent Polski Aleksan-
der Kwaśniewski otrzymał regalia honorowe-
go obywatela miasta, a w 2018 roku podpisano 
umowę partnerską między Kownem i Toru-
niem. Dzisiaj w Ratuszu mieści się Muzeum 
Miasta Kowna i centrum informacji tury-
stycznej.

HISTORYCZNY PAŁAC 
PREZYDENCKI REPUBLIKI 
LITEWSKIEJ W KOWNIE
Vilniaus g. 33

W tym budynku w latach 1919-1940 znajdował 
się Pałac Prezydencki, mieszkali tutaj i pracowa-
li wszyscy czterej prezydenci Republiki Litewskiej 
w okresie międzywojennym, tutaj miało miejsce 
również ostatnie posiedzenie rządu przed okupa-
cją 1940 roku. Tutaj w 1938 roku po nawiązaniu 
stosunków dyplomatycznych między Polską i Li-
twą, poseł Franciszek Charwat wręczył listy uwie-
rzytelniające prezydentowi Antanasowi Smetonie. 
Podczas okupacji sowieckiej budynek opanowali 
pionierzy, działało w nim kino i inne instytucje 
kulturalne. Dzisiaj znajduje się tutaj jeden z od-
działów Muzeum Narodowego M.K. Čiurlonisa, w 
którym urządzono ekspozycję z okresu Pałacu Pre-
zydenckiego oraz wystawy historyczne.

DOM POD ZNAKIEM 
„OMEGI“
Ožeškienės g. 16

W wybudowanym w XIX wieku budynku, do 
pierwszej wojny światowej funkcjonowało towarzy-
stwo kupieckie, które prowadziło również działal-
ność kulturalno-rozrywkową, posiadało amator-
ski zespół teatralny. W okresie międzywojennym 
ziemię wraz z budynkami zakupiła polska spółka 
wydawnicza „Omega”. Ulokowały się tutaj różne 
polskie towarzystwa, spółki, związki i organizacje.

BYŁY GMACH 
POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA 
DROBNEGO KREDYTU
K. Donelaičio g. 76

Ekspresyjny neobarokowy gmach zaprojektowany 
przez Edmundasa Alfonsasa Frykasa, powstał w 
roku 1932 i od razu stał się centrum działalności 
ekonomicznej polskiej społeczności Kowna. W pol-
skim banku schronienie znalazły również niektóre 
polskie organizacje społeczne, korporacja akade-
micka. W okresie sowieckim w budynku działała 
biblioteka, bank rolniczy i kasa oszczędności. Aktu-
alnie mieści się w nim „Medicinos bankas“.

BYŁA CUKIERNIA 
ALEKSANDRA 
PERKOWSKIEGO
Laisvės al. 82 / Maironio g. 17

Gdzie najlepiej poznać najnowsze wiadomości? 
Oczywiście w kawiarni. W 1896 roku w tym miej-
scu została założona przez polskiego szlachcica 
Aleksandra Perkowskiego cukiernia. Po kilku la-
tach, z jednokondygnacyjnego domku przeniosła 
się do nowoczesnego gmachu, który wyrósł na 
jego miejscu. W wąskiej sali zwanej „polskim ko-
rytarzem” spotykali się przedstawiciele miejscowej 
bohemy, inteligenci oraz inne wolne dusze. W 
roku 1928 cukiernia została zamknięta, a w cza-
sach okupacji sowieckiej znajdował się tutaj popu-
larny bar „Orbita“.

BYŁY HOTEL „LIETUVA“
S. Daukanto g. 21

W 1938 roku po nawiązaniu przez Polskę i Litwę 
stosunków dyplomatycznych do miasta przybyło 
pierwsze polskie poselstwo. Na początku pracowa-
ło ono na trzecim piętrze hotelu, w pokojach klasy 
„lux”, urządzonych specjalnie dla oficjalnych wizyt 
przedstawicieli zagranicznych delegacji. Sam hotel 
został zaprojektowany w 1925 roku przez kultowe-
go architekta Vladimirasa Dubeneckisa, który nie 
pożałował zarówno barokowych jak i ludowych 
elementów. Aktualnie znajduje się tutaj hotel 
„Metropolis“.
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POCZUJ SIĘ 
MICKIEWICZEM
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BIBLIOTEKA-MUZEUM 
PREZYDENTA VALDASA 
ADAMKUSA
S. Daukanto g. 25

Urodzony w Kownie amerykański Litwin 
Valdas Adamkus został wybrany na pre-
zydenta Litwy w 1998 roku. Przystępując do 
kampanii wyborczej pod hasłem moder-
nizacji Litwy, konsekwentnie dążył do jego 
realizacji. Kolekcję jego książek i dzieł sztuki, 
wiele fotografii oraz imponującą ilość róż-
nych nagród i odznaczeń, a wśród nich re-
galia doktora honoris causa dwóch polskich 
uczelni: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu oraz Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II – można zobaczyć 
w Bibliotece-Muzeum Prezydenta Valdasa 
Adamkusa. Instytucja ta została założona 
zgodnie z amerykańską tradycją, mającą na 
celu upamiętnienie byłych prezydentów, 
ulokowała się w historycznym gmachu, w 
którym w okresie międzywojennym pra-
cowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

ULICA A. 
MICKIEWICZA

Setki ulic w Polsce, a trochę mniej na Litwie 
otrzymało nazwę na cześć Adama Mickie-
wicza. Kowieńska ulica otrzymała jeszcze w 
1915 roku ponad sto lat nie zmieniła swojej 
nazwy jako jedyna w ścisłym centrum mia-
sta!. W latach 1819-1823 w jednym z domów 
folwarku Kartofliszki zatrzymywał się sam 
poeta. Dom nie zachował się, jednak i dzi-
siaj możemy odnaleźć ślady poety. Z okazji 
kowieńskiego Biennale, w 2017 roku fasadę 
jednego z domów ozdobił neon z cytatem 
z Wieszcza - „Gdzie jestem?”. A niebieski 
drewniany domek na skrzyżowaniu z ulicą 
Donelaičio zdobi portret poety, przywiezio-
ny przez ulicznych artystów aż z Łodzi.
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DOM PRZEDSIĘBIORCY 
JONASA LAPĖNASA
Kęstučio g. 38

W okresie międzywojennym, gdy Kowno spełniało 
funkcję tymczasowej stolicą Republiki Litewskiej, w 
mieście lokowały się przedstawicielstwa dyplomatycz-
ne różnych państw. Poselstwo Polskie nie było tutaj 
wyjątkiem, z hotelu „Lietuva” w 1938 roku dyplomaci 
przenieśli się do wynajmowanego mieszkania w ka-
mienicy projektu Feliksa Vizbarasa. W należącym do 
bogatego przedsiębiorcy Jonasa Lapėnasa domu trzeba 
było wyburzyć nawet jedną ścianę nośną, aby zmie-
ściło się wszystko, czego potrzebowało poselstwo. No-
woczesny i luksusowy gmach zwany wówczas kowień-
skim drapaczem chmur przeszedł ostatnio remont i 
znów cieszy oko miłośników architektury moderni-
stycznej.

BUDYNEK BYŁEGO 
GIMNAZJUM POLSKIEGO IM. 
ADAMA MICKIEWICZA
Miško g. 1

Prywatna szkoła ogólnokształcąca została otwar-
ta przez społeczność polską Kowna w 1919 roku przy 
ulicy Maironisa, a w 1927 roku przystąpiono do budo-
wy nowego gmachu szkoły, zaprojektowanego przez 
Edmundasa Alfonsasa Frykasa, jednego z najważniej-
szych kowieńskich architektów. Budynek szkoły wy-
rósł na skrzyżowaniu prospektu Witolda i ulicy Leśnej 
(Miško). W 1929 roku gimnazjum otrzymało oficjalne-
go patrona – Adama Mickiewicza. Aktualnie w jego 
budynku mieści się Gimnazjum Steponasa Dariusa i 
Stasysa Girėnasa. 

KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA 
(KARMELITÓW)
Gedimino g. 1

To jedyny kościół w Kownie, w którym niedzielne 
poranne msze odprawiane są w języku polskim. Pro-
jektowany przez włoskich artystów w XVII wieku ko-
ściół, zniszczony podczas wojny 1812 roku (zatrzymał 
się w nim nawet sam Napoleon), od ponad stu lat 
jest miejscem spotkań polskiej społeczności miasta. 

DWORZEC KOLEJOWY
M. K. Čiurlionio g. 16

Na przejeżdżających przez Kowno w 1862 roku japoń-
skich posłach wielkie wrażenie zrobił zupełnie nowy 
wówczas most kolejowy przez Niemen. Nic dziwnego, 
gdy miasto zostało podniesione do rangi centrum gu-
berni w Imperium Rosyjskim rozpoczął się jego rozwój, 
a linia kolejowa stała się jednym z akcentów tego roz-
woju. W okolicach dworca zakładano zakłady przemy-
słowe, zaczęły wyrastać nowe dzielnice. Z dworca w 1940 
roku do Berlina wyruszył japoński dyplomata Chiune 
Sugihara, ostatnie „wizy życia” dla Żydów wypisując 
przez okno swojego wagonu. Dworzec uległ zniszczeniu 
podczas wojny, a nowy został zbudowany już według 
inne projektu. Współczesne Kowno z Polską łączy bez-
pośrednie połączenie kolejowe z Białymstokiem.

DWÓR FREDA GÓRNA
Ogród botaniczny VDU 
Ž. E. Žilibero g. 6

Pod koniec XIX wieku, podczas budowy kowieńskiej 
twierdzy, w dworze, należącym do Józefa Godlewskiego 
(założyciela pobliskiego Godlewa), zamieszkał pierwszy 
komendant twierdzy Oskar Klem. W 1923 roku na te-
rytorium dworu założono należący aktualnie do Uni-
wersytetu Witolda Wielkiego Kowieński Ogród Bota-
niczny. W 2010 roku dla uczczenia pamięci zmarłego w 
katastrofie lotniczej prezydenta Polski Lecha Kaczyń-
skiego i jego małżonki Marii, w dniu pogrzebu został 
zasadzony dąb. Wśród imponującej kolekcji kwiatów 
ogrodowych znajdziemy dary Instytutu Polskiego: róże 
Fryderyka Chopina i tulipany Lecha Wałęsy.

DOM SUGIHARY
Były Konsulat Japonii
Vaižganto g. 30

Konsulat ulokował się w nowej willi w 1939 roku. Tutaj 
swoje dzieło, przy pomocy polskich służb specjalnych, 
litewskich dyplomatów, przy współpracy z konsulem 
Niderlandów Janem Zwartendijkiem, a co najważniej-
sze - nie przestrzegając zakazów władz Japonii, rozpoczął 
konsul Chiune Sugihara. Latem 1940 roku wydał on kilka 
tysięcy japońskich wiz tranzytowych dla Żydów, których 
znaczną część stanowili uciekinierzy z Polski. Aktualnie 
w budynku konsulatu mieści się muzeum upamiętnia-
jące dzieło Sugihary i innych sprawiedliwych, którym 
opiekuje się fundacja „Dyplomaci dla życia”. 

DOLINA ADAMA 
MICKIEWICZA

Na południowo-wschodnim krańcu największego 
miejskiego parku dębowego w Europie płynie stru-
myk Girstupis. Mieszkając w Kownie, Adam Mickie-
wicz szczególnie upodobał sobie ten park, a w dolinie 
szukał natchnienia twórczego. Dolina została przez 
poetę upamiętniona w poemacie „Grażyna” (1823). 
Właśnie tutaj Mickiewicz żegnał się z miastem. Za 
namową jego muzy Karoliny Kowalskiej przyjaciele 
dolinę nazwali imieniem poety. Na znajdującym się 
w dolinie kamieniu wyryto inicjały poety i datę jego 
wyjazdu z Kowna. Później u podnóża kamienia wyry-
to również wersy z „Grażyny”.

ORGANIZACJA ADAMA 
MICKIEWICZA VDU
K. Donelaičio g. 52–603

Społeczność akademicka, prowadząca różne bada-
nia z szeroko pojętej polonistyki, stale zaprasza na 
aktualne seminaria i dyskusje. Tutaj można również 
uczyć się języka polskiego, nawet nie będąc studen-
tem Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

TWIERDZA KOWNO
Jak już wspomniano, decyzją władz carskich Kowno 
miało zostać otoczone fortyfikacjami. Z różnych po-
wodów ten wielki projekt budowy twierdzy nie został 
ukończony, ale forty zostały. Ich los był różny. W IX 
forcie można obejrzeć pomnik ofiar nazizmu, w VII 
forcie prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci, 
w VI forcie przygotowywana jest ekspozycja techniki 
wojskowej Muzeum Wojny im. Witolda Wielkiego, w 
III forcie świętowana jest Noc Świętojańska i inne tra-
dycyjne uroczystości. Pierścień twierdzy można obje-
chać rowerem! Co prawda, zalecamy – z noclegiem.

ZESPÓŁ KLASZTORU 
KAMEDUŁÓW I KOŚCIÓŁ 
NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARII PANNY
T. Masiulio g. 31

Największy i najwybitniejszy zespół architektury ba-
rokowej na Litwie przenosi nas w XVII wiek, kiedy 
to był tworzony przez włoskich mistrzów. To jeden z 
celów pielgrzymki Jana Pawła II, łączący rzeźbę mi-
strzów lombardzkich i florenckie freski. W okresie 
okupacji sowieckiej w kościele i zespole klasztornym 
znajdowało się archiwum, szpital, dom starców i 
muzeum. Po odzyskaniu niepodległości zespół zo-
stał zwrócony siostrom Kongregacji Św. Kazimierz. 
Siostry część swojego czasu przeznaczają również na 
przyjęcie turystów. Rekomendujemy zaplanowanie 
więcej czasu na klasztor w Pożajściu: po zwiedzeniu 
barokowego zespołu można odpocząć i podzielić się 
wrażeniami w kompleksie gościnnym „Monte Pacis”, 
którego restauracja oceniana jest za jedną z najlep-
szych na Litwie.

MUSZLE PIELGRZYMIE
W kilku miejscach w Kownie w oczy rzucają się brą-
zowe muszle. Podobnie jak w innych częściach Eu-
ropy, oznaczono nimi szlak pielgrzymi do katedry w 
hiszpańskim Santiago de Compostela. Tak, tak - mo-
żesz rozpocząć swoją pielgrzymkę w Kownie, a droga 
poprowadzi Ciebie dalej przez Polskę.

BIBLIOTEKI
Czy chciałbyś poczytać Mickiewicza? Czeka na Ciebie 
Biblioteka m. Kowna im. Vincasa Kudirki oraz Bi-
blioteka Okręgowa. Oddziały tej pierwszej rozrzucone 
są po całym mieście. Na Starym Mieście zbierają się 
melomani i młodzież, na Zielonej Górze znajdziesz 
zabawkotekę, a najwięcej książek i wydarzeń - sa-
mym sercu Alei Wolności.
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Polska i litewska kuchnia są bardzo podobne i 
wzajemnie się przenikają. Polecamy nie tylko 
spróbowanie kulinarnych wynalazków, lecz tak-
że skosztowanie litewskich wersji doskonale zna-
nych dań. A na deser – historyczne ciastka. 

PO POLSKU – CHŁODNIK 
LITEWSKI, PO LITEWSKU - 
ŠALTIBARŠČIAI!
Najpopularniejsze letnie danie na Litwie – ma-
rynowane buraki, kefir, ogórki i gotowane na 
twardo jajko. Do tego – koperek, sól… Proporcje – 
kwestia smaku, w każdej restauracji znajdziecie 
coraz to inną i nie mniej smaczną wersję tej ró-
żowej zupy.

PO POLSKU – SZALTANOSY, 
PO LITEWSKU – ŠALTANOSIAI!
Plotki głoszą, że szaltanosy, albo pierogi z nadzie-
niem, spodobały się Adamowi Mickiewiczowi – w 
ten sposób ich nazwa się spolonizowała, a prze-
pis przedostał się do Polski. Więcej ulubionych 
potraw poety z młodości znajdziecie w poemacie 
„Pan Tadeusz”.

IMBIRÓWKI
W cukierni A. Perkowskiego wielką popularno-
ścią cieszyły się cukierki imbirowo-marchewko-
we. Możecie ich spróbować w domu – oto przepis.
Marchewkę obrać, umyć i drobno zetrzeć, zmie-
szać z cukrem. Całość masy podgrzewać na 
wolnym ogniu pod przykryciem aż marchewki 
wchłoną wszystkie płyny. Dodać rozdrobniony 
imbir, masło. Otrzymaną masę rozłożyć na wil-
gotnej desce, wyrównać wilgotną łyżką lub łopat-
ką i pozostawić na noc. Zastygłą masę pokroić na 
kwadraciki, przewrócić i suszyć 2-3 dni czas od 
czasu przewracając.
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