
TREŚĆ

POZNAJ KOWNO     2
 Stare Miasto     2
 Nowe Miasto     8
 Kowieńskie impresje    16
KOWNO – STOLICA MUZEÓW    22
ŚLADAMI HISTORII     25
 Twierdza Kowieńska    27
ZNAKI MIĘDZYWOJNIA W KOWNIE (1919-1940)  29
 Dyplomatyczne Kowno    29
 Kowno – miasto architektury międzywojennej  31
 Drewniana architektura Kowna    33
SZTUKA I KULTURA     35
 Festiwale i imprezy    35
 Inne Kowno     39
SPĘDZAJ CZAS WOLNY AKTYWNIE!   45
 Aktywny wypoczynek – więcej pozytywnych 
 emocji!       45
ROZRYWKI WODNE     46
 Wycieczki statkami    47
DUŻE WRAŻENIA DLA NAJMNIEJSZYCH  49
NAD NIEMNEM: UKSZTAŁTOWANY PRZEZ WIEKI SZLAK  
 NA PRAWYM BRZEGU NIEMNA           50
PARK REGIONALNY MORZA KOWIEŃSKIEGO  56
W SĄSIEDZTWIE ZDROWIA I URODY:     
 UZDROWISKO W BIRSZTANACH                  60
WAŻNE INFORMACJE     62

WITAMY W KOWNIE –
drugim pod względem wielkości miastem na Litwie, w 
którym czekają na Ciebie wspaniałe widoki, wyjątkowa 
architektura, najróżniejsze rozrywki oraz niepowtarzalna 
atmosfera studenckiego miasta!
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1  Zamek w Kownie 
(Pilies g. 17)
www.kaunomuziejus.lt

Położony u zbiegu Niemna i Wilii 
zamek został zbudowany w XIV w. w 
celu obrony przed krzyżakami. To nie 
tylko najstarszy murowany zamek 
na Litwie, ale też jedyny, posiada-
jący dwa rzędy murów obronnych. 
Dookoła gotyckiej budowli obronnej 
powstała osada, która rozrosła się 
do obecnego miasta. Zamek, w któ-
rym, jak głoszą legendy, w tajemni-
czy sposób zapadło się pod ziemię 
wojsko królowej Bony Sforzy, po raz 

pierwszy wspomina się w źródłach 
pisanych już w 1361 roku Kilkakrot-
nie odbudowywany, swoje znaczenie 
zamek utracił w 1408 roku, kiedy to 
Kownu nadano prawo magdeburskie 
i całe życie miasta przeniosło się na 
ówczesny plac Rynkowy (Ratuszo-
wy). W XVI w. w zamku znajdowało 
się więzienie. Dusze więźniów, które 
dotychczas nie zaznały spokoju, stra-
szą nocami na zamku kowieńskim.
Obecnie w zamku mieści się oddział 
Muzeum Miejskiego w Kownie, a na 
przedzamczu co roku odbywają się 
miejskie imprezy kulturalne.

2  Park Santaka
(Papilio g.)

Zwany sercem Kowna. Spacerując po parku można zobaczyć, jak zlewają się ze 
sobą Niemen i Wilia, zwiedzić liczne atrakcje turystyczne: ołtarz, przy którym 
sprawowano pogańskie obrzędy, Wzgórze Papieskie, gdzie w 1993 roku celebro-
wał Mszę Świętą papież Jan Paweł II,  pomnik Jana Pawła II, kościół Św. Jerzego 
z zespołem klasztornym bernardynów, zamek w Kownie. 
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3  Kościół Św. Jerzego 
Męczennika (franciszkanów) i 
klasztor bernardynów 
(Papilio g. 7, 9)

To jeden z najstarszych czynny ko-
ściołów w Kownie, w 1503 roku Ko-
ściół Św. Jerzego Męczennika został 
przekazany bernardynom, którzy 
ulokowali się w tym mieście.  Kościół 
doznawał strat w wyniku pożarów i 
wojen, niejednokrotnie był odbudo-
wywany. W 1812 roku wojsko Napole-
ona urządziło w nim magazyn mąki. 
Ostatnia większa rekonstrukcja 

kościoła miała miejsce w 1936 roku 
Później władze sowieckie zamknęły 
kościół i zrobiły z niegomagazyn le-
ków. W 2005 roku kościół zwrócono 
bernardynom. W XVIII w. kościół 
ozdobiły drewniane barokowe in-
stalacje: ambona, empora organowa 
z drewnianymi galeriami, 8 ołtarzy. 
Część z nich zachowała się do dzi-
siaj. We wnętrzu kościoła dominują 
zachowane elementy w gotyckim 
stylu o cechach barokowych. Z połu-
dniowej strony kościoła znajduje się 
czynny klasztor, a obok niego – dom 
gościnny „Domus Pacis”.

4  Ratusz kowieński i plac 
ratuszowy  
(Rotušės a. 15)

W roku 1408 Kowno otrzymało prawo 
magdeburskie, które dla miasta ozna-
czało możliwość posiadania samorzą-
du i kontroli handlu. Rdzeń miasta 
stanowiły rynek i siedziba obieralnej 
władzy (magistratu). Główna droga 
handlowa biegła przez współczesny 
plac Ratuszowy, tu też znajdował się 
rynek. Rodziny kupców osiedlały się 
dookoła tego placu, budowały domy i 
otwierały sklepy. Po nawiązaniu kon-
taktów ze Związkiem Hanzeatyckim, 
plac zyskał na znaczeniu, w mieście i 
w okolicy funkcjonował jako centrum 
handlowe. Na placu, poza handlem, 
ogłaszano postanowienia magistratu, 
stał tu pręgierz, przy którym karano 
przestępców.

Pod adresem Rotušės a. 29 wznosi 
się kompozycja trzech okresów styli-
stycznych – gotyku, renesansu i kla-
sycyzmu. W budynku znajdowały się 
pomieszczenia o różnym przeznacze-
niu: apteka, poczta, nieduże warszta-
ty, sklepy, pomieszczenia mieszkalne.
Najważniejszym budynkiem na pla-
cu Ratuszowym jest ratusz. Jego bu-
dowę rozpoczęto w 1542 roku Okazała 
budowla przepełniona jest duchem 
gotyku, baroku i wczesnego klasycy-
zmu.
Przy głównej fasadzie w górę wznosi 
się wysoka, wysmukła, niczym ła-
będzia szyja, wieża. Z racji swojego 
kształtu i koloru ratusz często nazy-
wany jest „białym łabędziem”. Wie-
ża o wysokości 53 m – najwyższa na 
Starym Mieście. Dzisiejszy ratusz nie 
jest pierwszym w Kownie. Poprzed-
ni został zniszczony przez pożar, a 
następnie odbudowany. W różnych 
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okresach przeznaczenie ratusza było 
różne: tu odbywały się główne rynki 
miasta, targi, sądy, pod posadzką ra-
tusza znajdowało się 9 pieców do wy-
tapiania wosku, wiezienie, magazyny 
towarów. Obecnie ratusz pełni funk-
cję pałacu ślubów oraz reprezenta-
cyjne. Przy wejściu do ratusza można 
zobaczyć piec do wytapiania wosku – 
jest to unikalny model XV-wiecznego 
pieca do wytapiania wosku.
W ratuszu mieści się Muzeum Miej-
skie w Kownie (www.kaunomuziejus.
lt). W jego zasobach gromadzone są 
zbiory działów historii, nauki i prze-
mysłu, kultury i sztuki, dźwięku i ob-
razu oraz archeologii.

5  Bazylika archikatedralna 
Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła w Kownie  
(Vilniaus g. 1) 
www.kaunoarkikatedra.lt

Zbudowana z inicjatywy księcia Wi-
tolda Wielkiego około 1413 roku W 
1430 roku Witold nadał kościołowi 
fundację – zapewnił mu dochód. O 
kościół parafialny troszczyli się też 
inni władcy Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego: Aleksander, Zygmunt 
Stary, Zygmunt Waza, Jan Kazimierz 
Waza, Stanisław August Poniatowski. 
Kościół ten był jednym z pierwszych 
i najstarszych murowanych budyn-
ków w Kownie. W architekturze do-
minują style gotycki i renesansowy, w 
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Symboliczne, że przy muzeum, w 
budynku w którym niegdyś praco-
wał, odsłonięto tablicę pamiątkową, 
poświęconą Władysławowi Starewi-
czowi – pionierowi animacji lalkowej, 
którego często nazywa się europej-
skim Waltem Disneyem. Poświęconą 
mu tablicę pamiątkową trzymają 
rzeźby, przedstawiające trzech głów-
nych bohaterów stworzonych przez 
reżysera filmów animowanych – je-
lonka, mrówkę i pasikonika. Artysta 
jako pierwszy na świecie w swych 
filmach używał lalek, tworząc na 
takim poziomie, jakiego jemu współ-
cześni nie potrafili osiągnąć.

wystroju natomiast najwyraźniejsza 
jest warstwa barokowa z elementami 
w stylu historyzmu (neogotyk, neoba-
rok) pochodzącymi z XX–XXI w. Ka-
tedra posiada dziewięć ołtarzy. Wy-
jątkowo wartościowe są kryształowe 
sklepienia parteru i piętra zakrystii. 
Jest to dekoracyjna konstrukcja póź-
nogotycka, wykonanie której dla każ-
dego budowniczego stanowiło świa-
dectwo najwyższego mistrzostwa. Są 
to jedne z najszerszych sklepień w 
Europie. W południowej ścianie znaj-
duje się grób księdza i poety Jonasa 
Mačiulisa-Maironisa. W archikate-
drze są też pochowani biskup żmudz-
ki Maciej Wołonczewski (Motiejus Va-
lančius) litewski kardynał Wincenty 
Słodkiewicz (Vincentas Sladkevičius).
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6  Kościół Św. Franciszka 
Ksawerego (jezuitów) w Kownie
(Rotušės a. 9)

W południowej części placu Ratu-
szowego dominuje barokowy kościół 
jezuitów wraz z przylegającymi z obu 
stron budynkami klasztoru i szkoły. 
Dwuwieżowy, rozmieszczony na pla-
nie prostokąta, kościół w stylu póź-
nego baroku zaczęto budować w 1666 
roku, a wyświęcono dopiero w 1759 
roku. Na tarasie klasztoru jezuitów 

znajduje się punkt widokowy, z któ-
rego odkrywa się piękno placu Ratu-
szowego i panoramy starówki. W po-
łożonej obok kościoła szkole w latach 
1819–1823 nauczał i mieszkał poeta 
Adam Mickiewicz, o czym świadczy 
umieszczona na budynku szkolnym 
tablica pamiątkowa. Aktualnie mie-
ści się tutaj gimnazjum jezuitów.

7  Dom Perkuna
(Aleksoto g. 6)
www.perkunonamas.lt

Uważany za jedyną siedzibę handlo-
wą na Litwie, należącą niegdyś do 
kupców Hanzy. To stary, oryginal-
ny pomnik architektury gotyckiej, 
wzniesiony w II połowie XV w. Bu-
dynek jest murowany, ma ozdobny 
fronton i przestronne piwnice. Głów-
ną fasadę budynku zdobią dekoracyj-
ne nisze i symbol słońca, utworzony z 
glazurowanych kamieni.
Prawdziwe przeznaczenie domu nie 
jest znane. Opowiada się legendę o 
znalezionej w ścianie budynku  fi-
gurce boga Perkuna, o wajdelotkach, 
które strzegły tu świętego ognia, jed-
nak odkryta przez badaczy bogata 
kolekcja artefaktów świadczy o tym, 
że mieściła się tu siedziba kupców 
Hanzy. Najprawdopodobniej sam 

budynek zbudowano na potrzeby 
handlu, a imię Perkuna nadano mu 
później, aby podkreślić niezależność 
kowieńskich kupców od zagranicy i 
uczcić tradycje dawnej wiary Litwi-
nów – pogaństwa. Mieści się tu rów-
nież Muzeum Adama Mickiewicza 
– jednego z najwybitniejszych przed-
stawicieli romantyzmuktóry miesz-
kał kiedyś w Kownie.

POZNAJ KOWNO  >  STARE MIASTO
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8  Kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny 
(Witolda Wielkiego) w Kownie
(Aleksoto g. 3)

Najstarszy kościół w Kownie, zbudo-
wany około 1400 roku Jest to jedyny na 
Litwie kościół w stylu gotyckim, zbu-
dowany na planie krzyża. Zdaniem 
historyków, wielki książę litewski Wi-
told został rozbity w bitwie z Tatara-
mi nad Worsklą i omal nie utonął w 
rzece. Uratowany, w podzięce ślubował 
Pannie Marii wybudować kościół nad 
brzegiem rzeki. Kościół po raz pierw-
szy w dokumentach wspomniany w 
1439 roku kościół należał do francisz-
kanów. Na brzegu naprzeciw kościoła 
Witolda urządzono przystań, cumo-
wały tu żaglowce, później – statki pa-
rowe. W 1877 roku obok kościoła zało-
żono stację pomiaru poziomu wody w 
Niemnie. Miernik stacji umieszczono 
na granitowej ścianie. Wysokość bez-
względna zera - 20,8 metrów n.p.m.

9  Vilniaus Gatvė 
(Ulica Wileńska) 

Główna i najpiękniejsza ulica Stare-
go Miasta, najstarsza w mieście, sta-
nowiąca część średniowiecznej drogi 
do Wilna. Większość budynków przy 
drodze była z drewna, później pojawi-
ły się budowane z czerwonych cegieł 
domy bogatych mieszczan, z których 
kilka przetrwało do dziś. Po przebudo-
wie zamieniona w deptak nadal pozo-
staje fragmentem głównej osi miasta.

10  Klasztor benedyktynek i 
kościół Św. Mikołaja 
(benedyktynek)
(Benediktinių g. 8)

Zespół klasztorny leży w północnej 
części kowieńskiej starówki, na zbo-
czu wzgórza Antakalnis. Kompleks 
budynków składa się z kościoła, 
klasztoru i plebanii.
Gotycki kościół Św. Mikołaja został 
zbudowany w XV w. Na początku XVII 
w. marszałek powiatu kowieńskiego 
Andrzej Skorulski zwrócił się do kró-
la Zygmunta III z prośbą o podarowa-
nie kościoła przyszłemu klasztorowi 
benedyktynek kongregacji chełmiń-
skiej. W XVIII w. przy kościele Św. Mi-
kołaja założono bractwo Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, przez pewien 
czas w klasztorze działała szkoła dla 
dziewcząt. Klasztor aż do początku 
XIX w. był drewniany i dopiero w po-
łowie XIX w. wymurowano budynek 
klasztoru. Na parterze znajdowały 
się refektarz, cele, różne pomieszcze-
nia gospodarcze, na piętrze – cele. Po 
zamknięciu klasztoru, w latach 1948–
1990 w kościele mieścił się magazyn 
książek biblioteki publicznej. W 1990 
r. kościół odremontowano i zwróco-
no wiernym, do klasztoru wróciły 
siostry benedyktynki. Z dawnych 
sprzętów kościelnych zachował się 
ołtarz Św. Benedykta oraz trzy obrazy 
z XVIII–XIX w.

POZNAJ KOWNO  >  STARE MIASTO
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11  Most Witolda Wielkiego

Dawniej nazywany był również „naj-
dłuższym mostem na świecie”. Aby 
przejść mostem z jednego brzegu Nie-
mna na drugi, potrzeba było aż 13 dni, 
gdyż Kowno należało do Imperium 
Rosyjskiego, zaś Aleksota (Aleksotas) 
do 1807 roku – do Królestwa Prus. Na 
przeciwległych brzegach rzeki obo-
wiązywały różne kalendarze, a róż-
nica pomiędzy nimi wynosiła 13 dni. 
Dwukrotnie wysadzany w powietrze 
podczas II wojny światowej most od-

12  Funikular i taras 
widokowy w Aleksocie
(Amerikos Lietuvių g. 6)

Kowno – jedyne miasto w krajach 
bałtyckich, gdzie można skorzystać z 
tego środka transportu.  Jedna z naj-
starszych kolejek w Europie, czynna 
od 1935 roku, obecnie jest używana 
zarówno jako środek komunikacji, a 
także  jako rozrywka. Funikular w 
Aleksocie łączy dolną część miasta ze 
wzgórzem Aleksoty, z którego otwie-
ra się piękna panorama kowieńskiej 
starówki.

POZNAJ KOWNO  >  STARE MIASTO

budowano w 1958 roku (arch. L.Kaza-
rinskis), a mechanizm podnośnikowy 
mostu stanowi jego wartość histo-
ryczną. Przez dłuższy czas nazywany 
mostem Aleksotas, obecnie – mo-
stem Witolda Wielkiego, łączy Alek-
sotę ze Starym Miastem. Przeprawia-
jąc się na drugi brzeg Niemna można 
wypróbować funikular i wjechać na 
taras widokowy w Aleksocie, i podzi-
wiać wspaniałą panoramę miasta.
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13  Historyczny Pałac Prezydencki 
(Vilniaus g. 33) 
www.istorineprezidentura.lt

Budowę budynku  Pałacu Prezydenckiego rozpoczęto w 1846 roku. Gdy Kowno 
stało się Tymczasową Stolicą (1919–1939), całe życie polityczne, ekonomiczne i 
kulturalne przeniosło się tutaj. W Pałacu mieszkali i pracowali wszyscy trzej 
ówcześni prezydenci Republiki Litewskiej: Antanas Smetona, Aleksandras 
Stulginskis i Kazys Grinius. W latach 1923–1924, za kadencji A. Stulginskisa, 
budynek odremontowano. Na parterze urządzono mieszkanie dla rodziny 
prezydenta, wprowadzono centralne ogrzewanie, oszklono galerię na parterze. 
Za prezydencji A. Smetony terytorium Pałacu otoczono nowym ogrodzeniem, 
które przetrwało do dziś. W Pałacu Prezydenckim pomieszczenia na parterze 
były przeznaczone do pracy, na piętrze znajdowały się dwa salony, przeznaczo-
ne na oficjlane przyjęcia. W większym podejmowano ofcjalne delegacje pań-
stwowe, a dyplomaci zagraniczni składali prezydentowi listy uwierzytelnia-
jące. Dzisiaj w budynku mieści się muzeum – Historyczna Pałac Prezydencki 
Republiki Litewskiej. Na dziedzińcu Pałacu znajdują się figury prezydentów 
państwa z okresu międzywojennego.

14  Kościół Św. Gertrudy 
(marianów) w Kownie
(Laisvės al. 101A)
www.gertrudosbaznycia.lt

Zbudowany w II połowie XV w. jest 
jednym z wyróżniających się zabyt-
ków gotyckich na Litwie. Największą 
wartość sakralną w kościele Św. Ger-
trudy posiada słynący łaskami krzyż 
z figurą Ukrzyżowanego. W położonej 
obok kościoła Świątyni Świec ofia-
rodawcy mogą zapalić świece, które 
płoną przez 7 dni, w ciągu których 
modli przy nich się inne osoby. W ten 
sposób naucza się współczucia nawet 
dla osób całkowicie nieznajomych.

15  Aleja Wolności 
(Laisvės al.)

Podczas wizyty w Kownie koniecznie należy przejść się najważniejszą uli-
cą Nowego Miasta, jednym z najdłuższych deptaków w Europie. Długość alei 
wynosi prawie 1,7 km, natomiast jej położenie dokładnie wyznacza kierunek 
wschód-zachód. Spacerując aleją Wolności mamy niepowtarzalną możliwość 
zapoznania się z wyjątkowym i bogatym dziedzictwem architektury moder-
nistycznej okresu międzywojennego. Spacerując aleją Wolności mamy niepo-
wtarzalną możliwość zapoznania się z wyjątkowym i bogatym dziedzictwem 
architektury modernistycznej okresu międzywojennego. Do chwili obecnej 
Kowno pozostaje jednym z nielicznych miast na świecie, z taką ilością budyn-
ków w stylu modernistycznym: Poczta Litewska, Państwowy Teatr Muzyczny 
w Kownie, Bank Litwy i wiele innych. Na Alei Wolności znajdziemy również 

POZNAJ KOWNO  >  NOWE MIASTO



9

16  Synagoga Chóralna
(E. Ožeškienės g. 13) 
www.kaunasjews.lt

Jedyna zachowana i czynna synago-
ga w  Kownie została zbudowana w 
1872 roku. Synagoga jest nazywana 
chóralną, gdyż sprawowanym w niej 
obrzędom towarzy śpiew chóru. Re-
formowana synagoga chóralna – to 
budynek o kształtach neobaroko-
wych. Wnętrze zdobią charaktery-
styczne dla sztuki żydowskiej moty-
wy roślinne i zwierzęce. Synagoga w 
Kownie jest jedną z trzech czynnych 
obecnie na Litwie (pozostałe znajdują 
się w Wilnie i w Kłajpedzie).

17  Kowieńska Filharmonia 
Państwowa
(L. Sapiegos g. 5)
www.kaunofilharmonija.lt

Budynek powstał w 1928 roku według 
projektu architekta E. Frykasa. Jest 
to trójkondygnacyjny budynek w 
stylu neoklasycyzmu z elementami 
art deco. Na początku był on prze-
znaczony pod Ministerstwo Spra-
wiedliwości, później postanowiono 
umieścić tu także parlament. Obec-
nie jest miejscem gdzie kontynu-
owane są tradycje narodowej kultury 
muzycznej, wykonywane są utwory 
litewskich i zagranicznych kompo-
zytorów.
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pomnik Witolda Wielkiego, figurę pioniera  litewskiej estrady okresu między-
wojennego Danieliusa Dolskisa, która stoi w pobliżu fontanny. Przy alei znaj-
duje się wiele sklepików i przytulnych kawiarni, barów oraz restauracji.  Jest 
to ulubione miejsce spacerów i spotkań mieszkańców.

18  Pomnik Witolda Wielkiego
(Laisvės al.)

W ramach obchodów pięćsetlecia 
śmierci wielkiego księcia litewskiego 
Witolda w 1930 roku powstał pomnik 
autorstwa rzeźbiarza V. Grybasa. Ory-
ginał zaginął w okresie radzieckim, 
a ponieważ nie udało się jego odna-
leźć, wykonano kopię, która w tym 
miejscu stoi od 1990 roku. Historia 
Witolda Wielkiego to przykład osza-
łamiającej kariery politycznej. Pod 
koniec XIV w. Litwa już od stu pięć-
dziesięciu lat walczyła z wspieranymi 
przez całą Europę Zachodnią krzyża-
kami, którzy pod pretekstem szerze-
nia chrześcijaństwa izolowali Litwę 
od pozostałych krajów zachodnich. 
Jagiełło wprowadził chrześcijaństwo 
w Auksztocie i zaczął walczyć z tą izo-
lacją, jednak uczynił Litwę państwem 
podległym Polsce. Witold Wielki w 
roku 1409 ostatecznie zabrał zakonowi 
niemieckiemu Żmudź, którą później 
ochrzcił. Za największą zasługę Witol-
da uznaje się pokonanie krzyżaków w 
bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. 
Która przyniosła mu światową sławę, 
jako dowódca największej bitwy póź-
nego średniowiecza. Po bitwie pod 
Grunwaldem zagrożenie dla Litwy ze 
strony krzyżaków zostało zniwelo-
wane, zaś Wielkie Księstwo Litewskie 
uzyskało możliwość nawiązania sto-
sunków z licznymi państwami euro-
pejskimi.
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19  Państwowy Teatr Muzyczny 
w Kownie i Ogród Miejski
(Laisvės al. 91)
www.muzikinisteatras.lt

W budynku teatru narodziła się i 
funkcjonowała przez cały między-
wojenny okres niepodległości Litwy 
zawodowa litewska sztuka teatralna: 
dramat, opera, balet. W 1948 roku w 
teatrze odbył się pierwszy wieczór 
baletowy, zaś w 1951 roku wystawio-
no pierwszą operę. Przy teatrze mu-

20  Narodowy Teatr Dramatyczny w Kownie
(Laisvės al. 71)
www.dramosteatras.lt

Pierwszy zawodowy stacjonarny teatr dramatyczny na Litwie, w latach 1920–
1922 nazywany ,,Dramos vaidykla”. Budynek teatru stał się jednym z najja-
skrawszych przykładów dwudziestowiecznej architektury socjalistycznego 
realizmu. Reprezentuje go monumentalna i teatralnie dekoracyjna fasada. 
W Teatrze Dramatycznym w Kownie znajduje się 6 różnych przestrzeni twór-
czych.
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zycznym znajduje się ogród miejski, 
ozdobiony popiersiami litewskich 
kompozytorów, działaczy sztuki i 
śpiewaków. W ogrodzie od strony 
Alei Wolności postawiono pomnik 
Romasowi Kalancie, który w 1972 
roku dokonał w tym miejscu aktu 
samospalenia w proteście przeciwko 
okupacji sowieckiej. Akt ten wywołał 
falę demonstracji w mieście, ludzie 
żądali wolności dla Litwy.  Pomnik 
odsłonięto w 2002 roku w trzydziestą 
rocznicę tych wydarzeń.
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21  Bank Litwy 
(Maironio g. 25)
www.pinigumuziejus.lt

Zaprojektowany w 1924 roku przez profesora architektury M. Songailę, jest 
jednym z najbardziej luksusowych i reprezentacyjnych międzywojennych 
budynków na Litwie. Klasyczne elementy w architekturze, drogie materiały, 
dzieła sztuki świadczą o ambicjach niepodległej Litwy, rosnącej mocy ekono-
micznej młodego państwa i wierze w przyszłość kraju. Na drugim piętrze bu-
dynku znajdowało się mieszkanie premiera Augustinasa Voldemarasa wraz 
z biblioteką, gabinetem, pomieszczeniami przeznaczonymi na przyjęcia ofi-
cjalne mieszkania zarządców banku. Przeznaczenie budynku Banku Litwy 
nie zmieniło się od chwili wzniesienia budynku aż do dziś. W budynku przez 
cały czas mieściły się banki. W pałacu jest czynne Muzeum Pieniądza, którego 
zbiory zawierają eksponaty dotyczące historii bankowości i pieniądza.

22  Muzeum Diabłów
(V. Putvinskio g. 64)
www.ciurlionis.lt

Jedyne na świecie muzeum diabłów. 
Przechowuje się tu kolekcję ponad 
3000 diabłów. Eksponaty muzealne 
sprowadzono z różnych stron świata, 
m. in. z Armenii, Jakucji, Meksyku, 
Kuby, Ukrainy oraz Japonii.

23  Narodowe Muzeum Sztuki 
M. K. Čiurlionisa
(V. Putvinskio g. 55)
www.ciurlionis.lt

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 
– światowej sławy litewski malarz i 
kompozytor, który tworzył przez nie-
wiele ponad dziesięć lat, jednak w tak 
krótkim czasie zdążył skomponować 
ponad czterysta utworów muzycznych 
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oraz namalować ponad trzysta obra-
zów. W twórczości M. K. Čiurlionisa 
przeplatają się idee artystyczne neoro-
mantyzmu, symbolizmu oraz art no-
uveau. Na zbiory muzeum składa się 
dziedzictwo twórcze najsłynniejszego 
kompozytora i malarza Litwy M. K. 
Čiurlionisa, archiwa litewskiej sztuki 
ludowej i życia artystycznego Litwy, 
dzieła sztuk pięknych i sztuki użyt-
kowej Litwy z XV–XX w., dzieła sztuk 
pięknych i sztuki użytkowej krajów 
zagranicznych, przedmioty sztuki sta-
rożytnej, numizmaty. Obecnie w tym 
samym budynku, w drugiej jego czę-
ści, wraz z muzeum M. K. Čiurlionisa 
mieści się Muzeum Wojskowe im. Wi-
tolda Wielkiego.
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24  Muzeum Wojskowe im. Witolda Wielkiego i ogród
(K. Donelaičio g. 64) 
www.kariuomene.kam.lt

Na zbiory Muzeum Wojskowego składają się znaleziska archeologiczne, broń 
biała i palna, zbiory amunicji, kolekcja umundurowania, przedmioty i doku-
menty dotyczące przeprawy samolotu „Lituanica” przez Atlantyk. Stale odna-
wiane ekspozycje i wystawy pozwalają na zapoznanie się ze sztuką wojenną 
Litwy i Świata, począwszy od czasów najdawniejszych, utrwalając najważniej-
sze wydarzenia historyczne. Zalążki muzeum powstały w 1919 roku, a rów-
nocześnie z nim założono ogród ku czci poległych za niepodległość Litwy. W 
ogrodzie z polnych kamieni wzniesiono pomnik Wolności. Znajduje się tu rów-
nież wieczny ogień, płonący przy grobie Nieznanego Żołnierza, a także słynna 
rzeźba Bernardasa Bučasa – „Siewca”, której cień w nocy „rozsiewa gwiazdy”. 
Pomnik Wolności stanowi główny akcent ogrodu i jest jednym z symboli mia-
sta. W ogrodzie muzealnym można posłuchać koncertu rozbrzmiewającego z 
wieży carillonu, który składa się z 35 dzwonów, obejrzeć drewniane krzyże, upa-
miętniające poległych w walce o niepodległość Litwy (sztuka rzeźbienia krzyży 
- wytwarzanie tradycyjnych litewskich krzyży, jako gałąź litewskiej sztuki ludo-
wej w 2001 roku wpisana  została na listę Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego 
Dziedzictwa Ludzkości UNESCO). Urządzono tu także Ogródek Książkonoszy z 
pomnikiem „Książkonosza” oraz Ścianę Książkonoszy – ku chwale najsłynniej-
szych nosicieli książek. Dzisiaj ogród Muzeum Wojskowego – to reprezentacyj-
ny plac miejski, na którym odbywają się uroczystości z okazji najważniejszych 
świąt państwowych.

25  Funikular w Zielonej Górze 
(Žaliakalnis)
(Aušros g. 6) 
www.kaunoliftai.lt

Funikular – to unikalny środek trans-
portu z czynnym mechanizmem 
trakcyjnym, autentycznymi przedwo-
jennymi wagonikami, drewnianymi 
ławeczkami i budynkami stacji, a na 
dodatek podnoszący ludzi na górę, z 
której panorama miasta jest najle-
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piej widoczna. Funikularem można 
z centrum miasta dostać się na Zie-
loną Górę, gdzie znajduje się bazylika 
Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to 
niczym krótka kolej z napędem lino-
wym, urządzona na stromym zboczu 
wzgórz. Funikular działa od 1931 roku, 
każdy wagonik mieści do 36 pasaże-
rów, porusza się z prędkością 2 m/s. 
Cała podróż trwa 1 min 38 s. 
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26  Bazylika Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie
(Žemaičių g. 31B)
www.prisikelimas.lt

Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, w 1922 roku powstał pomysł zbudo-
wania w Kownie, ówczesnej tymczasowej stolicy państwa, kościoła jako wotum 
dziękczynnego za odzyskaną wolność. W 1932 roku powstał projektu kościoła 
autorstwa K. Reisona. Gdy w 1940 roku nadeszła okupacja radziecka prace, fi-
nansowane z datków wiernych, zmierzały już ku końcowi, brakowało tylko 
wystroju wnętrz i zewnętrznego otynkowania. Kościół został skonfiskowany, 
a w 1952 roku urządzono w nim warsztat mechaniczny fabryki radioodbiorni-
ków. Dopiero w 1989 roku budynek zwrócono wiernym, a w 2004 roku,  70 lat po 
rozpoczęciu budowy, kościół wyświęcono.

27  Galeria Obrazów w Kownie
(K. Donelaičio g. 16) 
www.ciurlionis.lt

Założona w 1979 roku gości wystawy 
malarzy litewskich, odbywają się tu-
taj programy edukacyjne oraz różne 
projekty artystyczne. W galerii eks-
ponuje się znaczną część podarowa-
nej miastu kolekcji malarstwa i iko-
nografii prof. Algimantasa Miškinisa. 
Ciekawy jest akcent głównego holu 
galerii – instalacja „Czarna dziu-
ra”, którą Jurgisowi Mačiūnasowi, 
urodzonemu w Kownie pionierowi 
ruchu awangardowego, poświęcił 
znany japoński artysta i towarzysz J. 
Mačiūnasa– Ay-O.
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28  Galeria Sztuki 
im. Mykolasa Žilinskasa
(Nepriklausomybės a. 12) 
www.ciurlionis.lt

Galerię, zbudowaną w 1989 roku, 
nazwano na cześć  znanego kolek-
cjonera sztuki Mykolasa Žilinskasa, 
którego kolekcje znacznie wzbogaciły 
litewskie zbiory sztuki. Galeria prze-
chowuje podarowaną Kownu przez M. 
Žilinskasa kolekcję dzieł sztuki: sztu-
kę starożytnego Egiptu, europejską 
sztukę użytkowo-dekoracyjną XVII–
XX w., malarstwo włoskie XVII–XVIII 
w., malarstwo Europy Zachodniej z 
II połowy XIX w.–XX w., malarstwo 
i rzeźbę krajów bałtyckich z I poło-
wy XX w. Przy wejściu do galerii stoi 
słynna rzeźba P. Mazūrasa „Czło-
wiek”, przedstawiająca nagą postać. 
Podczas  regularnych akcji (np.: aby 
zimą „nie zamarzł”) „Człowieka” się 
ubiera.
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29  Kościół Św. Michała 
Archanioła (Garnizonowy) 
zwany Kowieńskim Soborem
(Nepriklausomybės a. 14)

Budynek w stylu neobizantyjskim 
stoi we wschodniej części alei Wolno-
ści, w środku centralnego, specjalnie 
utworzonego placu. Sobór prawo-
sławny zbudowano w 1895 roku na 
zamówienie cara Rosji Aleksandra III 
dla garnizonu Twierdzy Kowno, jako 
budynek reprezentacyjny wyraża-
jący przepych i oficjalny styl. Sobór 
zaprojektowali rosyjscy architekci, 
dekorowali go artyści z Petersburga. 
W 1919 roku został przekazany kato-
likom i funkcjonuje jako kościół Św. 
Michała Archanioła (Garnizonowy). 
W 1965 roku kościół stał się Galerią 
Witrażu i Rzeźb. Po odzyskaniu nie-
podległości przywrócono mu wcze-
śniejsze funkcje, ustawiono usunięte 
wcześniej krzyże. Często odbywają się 
tu koncerty muzyki sakralnej, przed-
stawienia, stale czynne są wystawy.

30  Meczet w Kownie
(Totorių g. 6)
www.musulmonai.lt

Jedyny na Litwie murowany meczet. 
W niewielkiej budowli przeplatają się 
formy historyczne i motywy wschod-
nie, podkreślające przeznaczenie bu-
dynku. Jego sylwetkę tworzą typowe 
dla meczetów elementy architekto-
niczne – eliptyczna kopuła i zwęża-
jąca się ku górze czworokątna wieża – 
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minaret. Meczet w Kownie ma tylko 
jedno wejście, lecz dwie kondygnacje, 
z których druga to przestronny bal-
kon, przeznaczony dla kobiet. Na 
parterze modlą się mężczyźni.

31  Dom Sugihary
(Vaižganto g. 30, 
od centrum miasta – 3,2 km)
www.sugiharahouse.com

Założony w 1999 roku staraniem in-
telektualistów i przedsiębiorców z 
Litwy i Belgii w celu uwiecznienia 
pamięci japońskiego dyplomaty 
Chiune Sugihary. W tym budynku w 
latach 1939–1940 mieścił się Konsulat 
Japonii. Ch. Sugihara słynie z tego, że 
podczas II wojny światowej uratował 
życie ponad 10 tysięcy Żydów z Litwy, 
Polski i Niemiec. Wydawał im „wizy 
życia” do Japonii nie mając w tej kwe-
stii oficjalnego poparcia japońskiego 
rządu.
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32  Dąbrowa 
(Ąžuolynas)
(Sporto g., od centrum miasta – 3,6 km)

Dąbrowa kowieńska – największa w 
całej Europie. Jej powierzchnia wyno-
si – 84,42 ha. Na terytorium dąbrowy 
można zobaczyć rzeźbę „Żubr”, po-
spacerować doliną poety Adama Mic-
kiewicza, obejrzeć pomnik upamięt-
niający lot legendarnych litewskich 
pilotów Steponasa Dariusa i Stasysa 
Girėnasa, odwiedzić „Dolinę pieśni”. 
Dąbrowa jest ulubionym miejscem 
spacerów i sportu.

33  Muzeum „Stumbras”
(K. Būgos g. 7,  od centrum miasta – 3,2 km)

Niepowtarzalna możliwość zapoznania się z historią i rozwojem produkcji 
alkoholu na Litwie, zasadami i kulturą jego degustacji. Tutaj zobaczymy jak 
dzisiaj produkowane i rozlewane są napoje firmy „Stumbras”, a także używane 
w procesie produkcji urządzenia, etykiety i szkło.

34  Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Witolda 
Wielkiego w Kownie
(Ž. E. Žilibero g. 6, 
od centrum miasta - 5 km) 
botanika.vdu.lt

W założonym w 1923 roku ogrodzie 
można zobaczyć kolekcję najróżniej-
szych roślin. Największa na Litwie 
oranżeria, niepowtarzalne piękno 
parku ze stawami i romantycznymi 
mostkami, a także historyczne dzie-
dzictwo dworu Freda Górna- to do-
skonałe miejsce na odpoczynek.
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35  Forty kowieńskie
(IX fort: Žemaičių pl. 73, 
od centrum miasta – 7 km, 
VII fort: Archyvo g. 61, 
od centrum miasta – 3 km) 
www.9fortomuziejus.lt  
www.septintasfortas.lt  
www.atfort.kaunas.lt

W przeddzień I wojny światowej Kow-
no było otoczone dziewięcioma for-
tami, rozmieszczonymi pomiędzy 
nimi bateriami i innymi umocnie-
niami obronnymi. Twierdza Kowno 
odzwierciedla ówczesne rozwiązania 
inżynieryjne i możliwości budowla-
ne. Forty VII i IX są przystosowane do 
zwiedzania. Czynne są w nich muzea, 
w których można zapoznać się z hi-
storią fortyfikacji.

36  Zespół klasztorny w 
Pożajściu (Pažaislis)(Kościół 
Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny i klasztor 
kamedułów) 
(T. Masiulio g. 31, 
od centrum miasta – 11 km) 
www.pazaislis.org

  
Jeden z najpiękniejszych baroko-
wych zespołów architektonicznych 
na Litwie. Zbudowany w XVII w. 
pod nadzorem mistrzów z Florencji 
(Michelangelo Palloni, Joan Merli, 
Pietro Perti) dla klasztoru kamedu-
łów. Klasztor, którego piękno było 
dobrze znane w Europie, odwiedzili 
król Szwecji Karol XII, cesarze Rosji 
Aleksander I i Mikołaj I. Od 1996 roku 
każdego lata odbywają się tutaj mię-
dzynarodowe festiwale muzyczne w 
Pożajściu. W południowej oficynie 
klasztoru otwarto muzeum sakralne 
zespołu klasztornego, a obok mieści 
niezwykle gościnny kompleks Monte 
Pacis, w którym można skosztować 
historycznych dań klasztornych we 
współczesnej interpretacji.
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37  Litewskie Muzeum Kultury 
Ludowej 
(L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiado-
rių r., od centrum miasta – 27 km)
www.llbm.lt 

W Litewskim Muzeum Kultury Lu-
dowej w Rumszyszkach (Rumšiškės), 
mieszczącym się na otwartej prze-
strzeni, eksponuje się budynki wiej-
skie, miejskie i dworskie z XVII–XX 
w. Na terytorium o powierzchni 174 
ha z regionów całego kraju sprowa-
dzono charakterystyczne budynki 
mieszkalne i gospodarcze, odtworzo-
no kompleksy zagród i wsi z właści-
wą dla nich małą architekturą oraz 
ogródkami. Budynki ukazują najbar-
dziej charakterystyczne dla budowli 
różnych okresów i warstw społecz-
nych właściwości stylistyczne, plany, 
konstrukcje, elementy dekoracyjne. 
Zagrody są zgrupowane według re-
gionów etnograficznych i podzielone 
na pięć sektorów: Żmudź, Auksztotę, 
Dzukiję, Suwalszczyznę i Małą Litwę. 
Odtworzono charakterystyczne dla 
regionów typy wsi i zagród. Cała Li-
twa w jednym miejscu.
Od maja do września do muzeum 
można dopłynąć statkiem.

38  Zespół pałacowy w 
Czerwonym Dworze 
(Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r., 
odległość do centrum miasta – 9 km) 
www.raudondvariodvaras.lt 

W odległości zaledwie dziewięciu 
kilometrów od Kowna, na wzgórzu 
nad brzegiem Niewiaży, znajduje się 
zespół dworski w Czerwonym Dworze 
– pałac i inne budynki mieszkalne 
wraz z zabudowaniami gospodar-
czymi. Wzrok każdego z odwiedzają-
cych przyciągają znajdujące się wokół 
dworu oficyny, oranżeria, stajnie, 
lodownia. Od końca XVI do począt-
ku XX wieku ta litewska rezydencja 
zarządzana była kolejno przez Dzie-
wałtowskich, Kossakowskich, Ra-
dziwiłłów, Worłowskich, Zabiełów i 
Tyszkiewiczów. Aktualnie w budynku 
pałacu urządzono sale reprezenta-
cyjne w których odbywają się różne 
uroczystości, koncerty oraz zawie-
rane są śluby cywilne. W północnej 
części pałacu znajduje się Muzeum 
Rejonu Kowieńskiego, a w lodowni 
– Centrum Informacji Turystycznej 
oraz Biznesowej Rejonu Kowieńskie-
go. Odrestaurowana stajnia została 
przystosowana do działań inkubato-
ra sztuk, a w byłej oranżerii znajduje 
się restauracja.
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39  Dwór Bobcin (Žemaitkiemis) 
(Žemaitkiemio k. Kauno r.,  
od centrum miasta – 34 km) 
www.senasdvaras.lt 

Na prawym brzegu Niewiaży skry-
wają się dachy dworu Bobcin. Dwór 
został założony w XVI wieku przez 
Szuksztów. W okresie międzywojen-
nym dwór należał do generała Vla-
dasa Nagevičiusa. W 1999 roku dwór 
został zakupiony przez biznesmena 
Mindaugasa Šventoraitisa, który 
ożywił go jako centrum kultury i 
sztuki. Stale odnawiane są nie tylko 
budynki, ale również tereny zielone, 
kwietniki, aleja drzew, wyznaczające 
niegdyś granice terytorium dworu 
kaplice słupowe. Odbywają się tutaj 
imprezy kultury wysokiej – koncerty 
w ramach Festiwalu Muzyki w Pożaj-
ściu, plenery. Dwór słynie ze swojej 
kolekcji starych środków transportu.

40  Kościół Św. Jana Chrzciciela 
w Sapieżyszkach (Zapyškis) 
(Muziejaus g. 1, Zapyškis, Kauno r., 
od centrum miasta – 20 km)

W roku 1578 wojewoda nowogrodz-
ki Paweł Sapieha, do którego nale-
żały wielkie połacie ziemi i lasów, 
na swoim dworze w Sapieżyszkach, 
które później nazwano Zapiszkami, 
wybudował kościół. To jeden z naj-
starszych murowanych budynków 
na Litwie, unikatowy, zbudowany 
przez miejscowych majstrów, przy-
kład architektury gotyckiej z drugiej 
połowy XVI wieku. Od początku XX 
wieku kościół nie jest używany, a w 
2002 roku otrzymał status pomnika 
kultury. W ostatnich latach kościół 
stał się jednym z centrów życia kul-
turalnego oraz muzycznego.

POZNAJ KOWNO
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41  Gospodarstwo Tadasa 
Ivanauskasa „Obelynė” 
(Obelynės g. 8, Akademija, Kauno r., 
od centrum miasta – 9 km)

Park „Obelynė” - park botaniczny za-
łożony przez przyrodnika profesora 
Tadasa Ivanauskasa w Akademija w 
Rejonie Kowieńskim. W 1920 roku Tadas 
Ivanauskas zakupił 8ha z parcelowane-
go dworu marwiańskiego, wybudował 
tu dom oraz inne budynki, a także 
założył park botaniczny. Jego nazwa 
wywodzi się od kwitnących na zboczu 
i obficie owocujących dzikich jabłoni i 
głogu. Ciekawy botanicznie ogród roz-
ciąga się na przestrzeni 6,5 ha. Kolekcję 
roślin parkowych stanowi ponad 300 
gatunków drzew i krzewów. Rośną tutaj 
jedne z najstarszych na ziemi drzew – 
miłorząb japoński oraz od 1959 r. meta-
sekwoja.

POZNAJ KOWNO
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Będąc w Kownie odwiedź przynajm-
niej kilka ze znajdujących się tutaj 
muzeów. Obejrzyj stałe ekspozycje 
i wystawy czasowe. Muzea historii, 
sztuki, pamięci, oraz muzea o innej 
tematyce – to doskonała okazja do 
poznania kultury i historii miasta 
i kraju, poszerzenia horyzontów i 
wartościowego spędzenia czasu!

42   Galeria Sztuki 
M. K. Čiurlionisa
(V. Putvinskio g. 55)

43   Galeria Sztuki im. 
M. Žilinskasa
(Nepriklausomybės a. 12)

44   Galeria Obrazów w 
Kownie 
(K. Donelaičio g. 16)

45   Muzeum dzieł i zbiorów 
A. Žmuidzinavičiusa / 
Muzeum Diabłów 
(V. Putvinskio g. 64)

46   Historyczny Pałac 
Prezydencki  
(Vilniaus g. 33)

47   Dom A. i P. Galaunisów 
(Vydūno al. 2)

48   Muzeum L. Truikysa i 
M. Rakauskaitė 
(E. Fryko g. 14)

49   Muzeum Pamięci 
J. Zikarasa 
(J. Zikaro g. 3)
www.ciurlionis.lt

50   VII fort Twierdzy 
Kowno 
(Archyvo g. 61)
www.septintasfortas.lt

51   Muzeum IX fortu w 
Kownie
(Žemaičių pl. 73)
www.9fortomuziejus.lt

KOWNO  >  STOLICA MUZEÓW

52   Muzeum Zoologiczne 
im. Tadasa Ivanauskasa w 
Kownie 
(Laisvės alėja 106) 
www.zoomuziejus.lt

53   Litewskie Muzeum 
Lotnictwa 
(Veiverių g. 132) 
www.lam.lt

54   Litewskie Muzeum 
Historii Oświaty 
(Vytauto pr. 52) 
www.lsim.lt

55   Muzeum Literatury 
Litewskiej im. Maironisa 
(Rotušės a. 13)  
i jego oddziały:

56   Dom-Muzeum Balysa i 
Vandy Sruogów
(B. Sruogos g. 21)

57   Muzeum Pamięci 
Juozasa Grušasa 
(Kalniečių g. 93)

58   Mieszkanie-
Muzeum pamięci Juozasa 
Tumas-Vaižgantasa 
(Aleksoto g. 10-4)

59   Muzeum Salomei Nėris  
(S. Nėries g. 7)

60   Muzeum Literatury 
Dziecięcej 
(K. Donelaičio g. 13)
www.maironiomuziejus.lt

61   Muzeum Wojskowe im. 
Witolda Wielkiego 
(K. Donelaičio g. 64) 
i jego oddział:

62   Podziemna drukarnia 
„ab” 
(Salių k., Domeikavos sen., 
Kauno r.)
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63   Muzeum Miasta Kowna 
Ratusz Kowieński 
(Rotušės a. 15)  i jego oddziały:

64   Muzeum Miasta Kowna 
Zamek Kowieński
(Pilies g. 17)

65   Muzeum Miasta Kowna 
Dom Mikasa i Kiprasa 
Petrauskasów 
(K. Petrausko g. 31)

66   Muzeum Miasta Kowna 
Dom Juozasa Gruodisa 
(Salako g. 18)

67   Muzeum Miasta Kowna 
Oddział Muzyki Ludowej
(L. Zamenhofo g. 12)
www.kaunomuziejus.lt   

68   Dom Perkuna
(Aleksoto g. 6)
www.perkunonamas.lt

69   Ekspozycja 
muzealna dziedzictwa 
klasztoru w Pożajściu
(T. Masiulio g. 31) 
www.pazaislis.org

70   Dom Sugihary 
(Vaižganto g. 30) 
www.sugiharahouse.com

71   Muzeum „Stumbras” 
(K. Būgos g. 7) 

72   Bunkier atomowy 
(w podwórku Raudondvario pl. 164A) 
www.atominisbunkeris.lt

73   Muzeum Kamieni 
Szlachetnych 
(Kurpių g. 13) 
www.dusafyrai.com

74   Litewskie Muzeum 
Historii Medycyny i Farmacji 
(Rotušės a. 28) 
www.lsmuni.lt

76   Biblioteka-Muzeum
Prezydenta Valdasa 
Adamkusa 
(S. Daukanto g. 25) 
www.adamkuslibrary.lt

77   Muzeum Archidiecezji 
Kowieńskiej 
(M. Valančiaus g. 6) 
www.kaunoarkivyskupija.lt/kam

78   Muzeum Teatru Lalek 
w Kownie 
(Laisvės al. 87A) 
www.kaunoleles.lt

79   Litewskie Muzeum 
Sportu 
(Muziejaus g. 7, 9) 
www.lietuvossportomuziejus.lt

80   Muzeum Rejonu 
Kowieńskiego 
(Pilies takas 1, Raudondvaris, 
Kauno r.)
i jego filie:

81   Centrum Rzemiosł 
Tradycyjnych 
(Raguvos g. 66, Biliūnų k., Kauno r.)

82   Muzeum Kultury 
Etnicznej A. i J. Jušków 
(Kauno Mažoji g. 2, Vilkija, 
Kauno r.)

83   Muzeum Krajoznawcze 
w Bobtach 
(Nevėžio g. 3, Babtai, Kauno r.)

84   Gospodarstwo Tadasa 
Ivanauskasa „Obelynė” 
(Obelynės g. 8, Akademija, 
Kauno r.)
www.krmuziejus.lt
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Osadę u ujścia Wilii do Niemna z której 
wyrosło miasto Kowno, po raz pierwszy 
wspomina się w 1361 roku, nieopodal 
stał już murowany zamek, przeznaczo-
ny do obrony przed krzyżackimi rejza-
mi, stanowiący ważną część systemu 
obronnego nie tylko miasta, lecz całego 
państwa litewskiego.
W 1408 roku wielki książę litewski 
Witold nadał miastu prawa mag-
deburskie, na ich podstawie Kowno 
otrzymało samorząd, którego przywi-
leje zatwierdzili później wszyscy wiel-
cy władcy Litwy. Dla rozwoju Kowna 
duże znaczenie miało wygodne po-
łożenie geograficzne oraz szlaki wod-
ne – Niemen i Wilia, które pozwoliły 
miejscowym kupcom zaangażować 
się w handel z Gdańskiem, Toruniem 
i Królewcem. Od wieku XV w Kownie 
działała komora celna, regulująca han-
del całego państwa drogami wodnymi i 
lądowymi z sąsiednimi Prusami.
W XVI w. Kowno rozwijało się niezwy-
kle szybko. Pojawiła się pierwsza szko-
ła, założono szpital-przytułek i aptekę, 
rzemieślnicy zaś zaczęli łączyć się w 
cechy. Pod koniec wieku Kowno pod 
względem ilości murowanych budyn-
ków wyróżniało się spośród innych 
miast Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
W pierwszej połowie XVII w. miasto 
było otoczone murem.
Jednak wojny w połowie XVII w. i 
trwająca sześć lat okupacja moskiew-
ska (1655–1661), z powodu której część 
mieszczan zmuszona była uciekać do 

Prus, oraz towarzysząca jej epidemia 
dżumy, zadały bolesny cios dobrobyto-
wi miasta. Odradzające się Kowno raz 
jeszcze wycieńczyła Wojna Północna 
(1700–1721). W 1732 roku miasto zostało 
zniszczone przez duży pożar. Rozwój 
miasta hamowały zawirowania poli-
tyczne w państwie, a także częste wi-
zyty wojsk Imperium Rosyjskiego (1734, 
1735, 1748, 1767-1775).
Oznaki odrodzenia się miasta zauwa-
żalne są w II połowie XVIII w. Konty-
nuowano renowację kościoła farnego, 
który mocno ucierpiał w pożarze 1732 
roku, w 1781 roku ukończono renowację 
Ratusza, w 1786 roku zbudowano zajazd, 
który można nazwać pierwszym w 
mieście hotelem, w 1792 roku dokonano 
numeracji budynków w mieście, zaś w 
1794 roku zbudowano mosty przez Nie-
men i Wilię.
W 1795 roku po trzecim rozbiorze Litwy 
i Polski Kowno trafiło pod władzę car-
skiej Rosji. W 1801 roku miasto zniszczył 
jeszcze jeden wielki pożar. W 1812 roku 
Kowno znalazło się w wirze wojny rosyj-
sko-francuskiej, w pobliżu miasta wraz 
z liczącą kilkaset tysięcy Wielką Armią 
przez Niemen przeprawiał się sam Ce-
sarz Francuzów - Napoleon Bonaparte. 
W tej wojnie Kowno było pierwszym 
miastem zajętym przez wojsko Cesar-
stwa. W trakcie wojny miasto zostało 
zdewastowane dwukrotnie: gdy Wielka 
Armia weszła do miasta, i gdy się z nie-
go cofała.
W 1843 roku Kowno zostało centrum 

ŚLADAMI HISTORII
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przyozdobiło się w nowe budynki (ko-
wieńska architektura międzywojenna), 
odnawiało stare, budowało mosty. W 
1929 roku zaczęły kursować autobusy, 
a w celu usprawnienia komunikacji w 
latach 1931 i 1935 w mieście wybudowa-
no funikulary na Zielonej Górę i Alek-
sotę. W 1920 roku otworzył swoje drzwi 
Teatr Opery, a dwa lata później Teatr 
Państwowy. W tym samym 1922 roku 
założono Uniwersytet Litewski, który 
w 1930 roku otrzymał imię Witolda 
Wielkiego. W 1938 roku w Kownie odby-
ły się pierwsze igrzyska narodowe, zaś 
rok później miasto gościło Mistrzostwa 
Europy w koszykówce, na potrzeby któ-
rych zbudowano halę sportową, mogą-
cą pomieścić 5 tysięcy widzów.
W czerwcu 1940 roku Litwę okupowa-
ły wojska radzieckie, które ponownie 
wkroczyły do miasta w 1944 roku, roz-
poczynając okres się drugiej okupacji 
radzieckiej. W 1990 roku, po odzyskaniu 
przez Litwę niepodległości, przed Kow-
nem otworzyły się możliwości rozwoju i 
współpracy z miastami zagranicznym.
Kowno – drugie pod względem wiel-
kości miasto Litwy, Europejska Stolica 
Kultury 2022.
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nowo powołanej guberni. W 1847 roku 
jako ulicę typu bulwarowego zaczęto 
formować prospekt Mikołaja (obecnie 
– Aleja Wolności). W 1862 roku do mia-
sta doprowadzono kolej i zbudowano 
pierwszy nowoczesny most kolejowy 
na Niemnie, w 1898 roku zaczęła działać 
pierwsza elektrownia.
Życie kulturalne miasta ożywiło prze-
niesienie postanowieniem carskich 
władz w 1864 roku stolicy Diecezji 
Żmudzkiej z Worń do Kowna. W 1870 
roku założono Kowieńskie Towarzy-
stwo Miłośników Czytania, które za-
łożyło pierwszą w mieście bibliotekę 
publiczną. Wszelkie inicjatywy kultu-
ralne podlegały jednak politycznym 
ograniczeniom jakie stosowały władze 
rosyjskie, tłumiące jakąkolwiek dzia-
łalność narodową.
W 1879 roku Kowno otrzymało status 
przygranicznej twierdzy wojskowej 
Imperium Rosyjskiego I klasy. Od 1882 
roku do I wojny światowej wokół Kowna 
wyrósł pierścień umocnień obronnych, 
fortów i baterii. W 1895 roku dla rosyj-
skich żołnierzy zbudowano sobór.
W 1892 roku na mocy umowy z szwaj-
carskim inżynierem E. O. Dupont w 
Kownie zaczął działać tramwaj kon-
ny, którego linia ciągnęła się od placu 
Ratuszowego do dworca kolejowego. 
W tym samym roku wybudowano 
teatr miejski na 500 miejsc. W czasie 
I wojny światowej, w latach 1915–1918 
Kowno znajdowało się pod okupacją 
niemiecką.
Po I wojnie światowej Litwa rozpoczyna 
budowę niepodległej państwowości, a 
w wyniku zajęcia Wilna przez bolsze-
wików, w 1919 roku do Kowna przenosi 
się Rada Państwa i Rada Ministrów. 
W 1920 roku, gdy Wilno zostało zajęte 
przez Polskę, Kowno otrzymało status 
tymczasowej stolicy, stając się zarazem 
najważniejszym miastem Litwy. Wcze-
śniej w tym samym roku w Kownie 
zgromadził się Sejm Ustawodawczy, 
który położył podstawy prawne Repu-
bliki Litewskiej.
Kowno było tymczasową stolicą do 
1939 roku, stanowiąc centrum politycz-
ne, kulturalne i ekonomiczne kraju. 
W okresie międzywojennym miasto 
stopniowo ożywiało się, stawało bar-
dziej nowoczesne i europejskie. Miasto 
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Położone u zbiegu dwóch najwięk-
szych rzek Litwy Kowno od dawna 
odgrywało ważną rolę w systemie 
obronności kraju. Wyjątkowe stra-
tegiczne położenie miasta doceniła 
także Rosja, która od 1795 roku pano-
wała nad ziemiami litewskimi. Coraz 
bardziej zaostrzające się stosunki z 
sąsiadami zmuszały ją do wzmocnie-
nia zachodniej granicy. W 1879 roku 
car Aleksander II podpisał rozporzą-
dzenie o budowie Twierdzy Kowno, 
a do lutego 1880 roku przygotowa-
no plany stałych umocnień. Miasto 
miał otaczać pierścień złożony z 7 
fortów i 12 stacjonarnych baterii. Po 
dwóch latach, 24 kwietnia 1882 roku, 
oficjalnie rozpoczęto budowę Twier-
dzy Kowno.
Forty budowano na kilka etapów: 
na początku doprowadzano drogę 
do umocnień,wykonywano prace 
gruntowe, a następnie budowano 
koszary, prochownie i inne obiekty. 
Budowa jednego fortu trwała około 
3–5 lat. Poza fortami i bateriami w 
1885 roku rozpoczęto budowę central-
nych umocnień obronnych i maga-
zynów na obu brzegach Niemna. Za 
pierścieniem fortów ukształtowano 
infrastrukturę twierdzy: zbudowano 
komendanturę, intendenturę, sztab, 
zarząd inżynierów, siedzibę ofice-
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rów inżynierii, domy mieszkalne dla 
urzędników i budowniczych, stację 
telefoniczno-telegraficzną, elektrycz-
ną i wodną, wojskową stację kolejową, 
elewator, młyn, magazyny zbóż, sta-
cję gołębi wojskowych, straż pożarną i 
przystanie. W Dolnych Szańcach (Že-
mieji Šančiai) i w Poniemoniu (Pane-
munė) wyrosły miasteczka wojskowe. 
Nie pozostawiono bez uwagi również 
sprawy duchowe żołnierzy – w latach 
1891– 1895 zbudowano sobór Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła.
W 1889 roku na prawym brzegu Wilii 
rozpoczęto budowę VIII fortu. W la-
tach 1903–1913 na wzgórzach na pół-
nocny zachód od Kowna wzniesiono 
najnowszy i najnowocześniejszy IX 
fort. To pierwszy i jedyny zachowa-
ny do dzisiaj fort Twierdzy Kowno, 
przy budowie którego zamiast muru 
użyto beton. W dniu 23 kwietnia 
1913 roku zatwierdzono plan wzmoc-
nienia twierdzy. Planowano dodat-
kowo budowę 12 nowych fortów i 12 
punktów oporowych, formując w ten 
sposób wokół miasta drugi, większy 
pierścień umocnień o długości 47,17 
km. Prace wstrzymała I wojna świa-
towa, która rozpoczęła się 28 lipca 
1914 roku. Przed wojną zdążono wy-
kończyć budowę 9 fortów i 10 baterii.
W dniu 18 sierpnia 1915 roku twier-
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dzę lądową Imperium Rosyjskiego 
I-ej klasy zajęli Niemcy. Po zakoń-
czeniu wojny i odzyskaniu przez Li-
twę Niepodległości Twierdza Kowno 
już nigdy nie była używana zgodnie 
z pierwotnym przeznaczeniem. Bu-
dynki administracyjne Twierdzy 
Kowieńskiej przejęły litewskie insty-
tucje państwowe, zaś forty przystoso-
wano do innych potrzeb: przerobiono 
je na więzienia, magazyny, archiwa, 
mieszkania i in. Podczas II wojny 
światowej, gdy Litwę okupowały na-
zistowskie Niemcy, IV, VII i IX forty 
stały się miejscem masowych mor-
dów ludności cywilnej. Dzisiaj miesz-
kańcy Kowna i goście miasta mogą 
zapoznać się z historią gigantycznego 
obiektu obronnego – Twierdzy Kow-
no – w muzeach, czynnych przy VII 
i IX forcie.

VII fort Twierdzy Kowno
Archyvo g. 61
www.septintasfortas.lt

Muzeum IX fortu
Žemaičių pl. 73
www.9fortomuziejus.lt
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DYPLOMATYCZNE KOWNO

Zakręty historii zadecydowały o tym, 
że okres 1919–1940 można nazwać erą 
dyplomatycznego Kowna. Po utra-
cie przez Wilna, tymczasową stolicą 
odrodzonego po I wojnie światowej 
Państwa Litewskiego zostało Kowno. 
Tutaj Litwa stawiała pierwsze kroki 
w budowie państwowości: powstawa-
ły najważniejsze instytucje państwo-
we, a swoją działalność rozpoczynały 
misje dyplomatyczne innych krajów.
Status Kowna jako tymczasowej 
stolicy nie został nigdy określony 
w żadnym oficjalnym dokumencie. 
Mówiąc językiem dyplomatycznym, 
Kowno stolicą Litwy de facto zosta-
ło 2 stycznia 1919 roku, kiedy z Wilna 
przeniósł się tutaj Rząd Tymczasowy. 
W tym samym roku główną ulicę 
miasta nazwano Aleją Wolności, a 
jednej z ulic przylegających do niej 
ulic nazwano „16 lutego”, te nazwy 
obowiązują również dzisiaj. W Kow-
nie po raz pierwszy w historii Litwy 
wybrano również prezydenta Litwy, 
4 kwietnia 1919 roku na posiedzeniu 
Rady Państwowej został nim Anta-
nas Smetona. W Kownie zebrał się 
również Sejm Ustawodawczy, które-
go pierwsze posiedzenie odbyło się 15 
maja 1920 roku w Teatrze Państwo-
wym (obecnym Teatrze Muzycznym).
W mieście działały najważniejsze 
instytucje państwowe, a wśród nich 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Republiki Litewskiej, na barkach któ-
rego legło ważne zadanie nawiązania 
stosunków dyplomatycznych z inny-
mi państwami oraz reprezentowania 
Litwy na arenie międzynarodowej. 
Stopniowo w mieście zaczęły poja-
wiać się misje dyplomatyczne, na po-
czątku Kowno odwiedziły misje dy-
plomatyczne wielkich krajów – USA, 
Wielkiej Brytanii, Francji, po pew-
nym czasie zaczęły się pojawiać stałe 
ambasady i konsulaty. W 1939 roku w 
Kownie znajdowały się następujące 
instytucje państwowe oraz przedsta-
wicielstwa krajów zagranicznych:

ZNAKI MIĘDZYWOJNIA W KOWNIE (1919–1940)  >  
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85  Pałac Prezydencki 
Republiki Litewskiej 
(Vilniaus g. 33)

86  Budynek Sejmu Republiki 
Litewskiej 
(Gimnazijos g. 3)

87  Siedziba Rady Ministrów 
Republiki Litewskiej i Minis-
terstwa Spraw Zagranicznych  
(Maironio g. 27)

88  Ambasada i Konsulat
Stanów Zjednoczonych 
Ameryki 
(V. Putvinskio g. 68)

89  Ambasada Czechosłowacji i 
Konsulat Argentyny 
(V. Putvinskio g. 60)

90  Nuncjatura Apostolska
(V. Putvinskio g. 56)

91  Konsulat honorowy Węgier 
(V. Putvinskio g. 54)

92  Przedstawicielstwo han-
dlowe Związku Radzieckiego 
(V. Putvinskio g. 42)

93  Konsulat Generalny 
Szwecji 
(V. Putvinskio g. 40)

94  Ambasada Francji 
(V. Putvinskio g. 14)

95  Konsulat honorowy 
Norwegii
(Nepriklausomybės a. 7)

96  Hotel „Metropolis”  
(S. Daukanto g. 21)

97  Ambasada Polski 
(Kęstučio g. 38)

98   Ambasada i Konsulat 
Wielkiej Brytanii 
(Kęstučio g. 29)

99  Ambasada Niemiec 
(Gedimino g. 19)

100 Ambasada Danii 
(Vytauto pr. 55/Griunvaldo g. 2)

101  Ambasada Łotwy 
(Vytauto pr./Kęstučio g.)

102 Konsulat Finlandii 
(Kęstučio g. 8)

103 Ambasada Włoch 
(Vydūno al. 13)

104 Konsulat Japonii  
(Vaižganto g. 30)

Wirtualna wycieczka po  
dyplomatycznym Kownie

ZNAKI MIĘDZYWOJNIA W KOWNIE (1919–1940)  >  
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KOWNO – MIASTO 
ARCHITEKTURY 
MIĘDZYWOJENNEJ

W czasach odbudowy państwowości 
litewskiej po I wojnie światowej, w 
wyniku aneksji Wilna i wschodniej 
części kraju, Kowno stało się naj-
ważniejszym miastem Litwy. Tutaj 
skupiły się instytucje państwowe, 
inteligencja oraz siły twórcze, zaczął 
rozwijać się przemysł. Kowno przeję-
ło rolę stolicy państwa i zostało no-
woczesnym symbolem wolnej Litwy. 
Było to możliwe dzięki pomyślnemu 
splotowi kilku okoliczności: społe-
czeństwo miasta i kraju gotowe było 
do przemian, miasto potrzebowało 
budynków o różnym przeznaczeniu, 
a za ich projektowanie zabrali się 
utalentowani i zdolni architekci, któ-
rzy po ukończeniu studiów za grani-
cą i powrócili na Litwę wzbogaceni o 
najnowsze idee w architekturze.
Stołeczność Kowna w pierwszej po-
łowie XX w. dość nieoczekiwanie 
nabrało unikalnego znaczenia na 
mapie Europy. Tworząc postępowe 
miasto architekci młodego państwa 
harmonijnie wpisali się w kontekst 
europejski. Wyrastające w tymczaso-
wej stolicy budynki, dzielnice i całe 
kompleksy wywarły ogromny wpływ 
na wizerunek całego miasta. Kowno 
stało się centrum nauki, kultury i 
oświaty: założono takie instytucje 
jak Uniwersytet Litewski, Szkołę 
Plastyczną, Wyższe Kursy Kultury 
Fizycznej, Teatr Opery i Teatr Dra-
matyczny, Radio, Muzeum Wojskowe, 
Obserwatorium Astronomiczne. W 
Kownie szybko rozwijał się przemysł, 
wrzało aktywne życie towarzyskie, 

wiele uwagi przyciągała kultura i 
sport. W 1939 roku zbudowano Halę 
Sportową, w której reprezentacja Li-
twy w koszykówce mężczyzn po raz 
drugi zdobyła tytuł mistrza Europy, 
w ten sposób jeszcze bardziej umac-
niając europejskie oblicze miasta.
Przemiana Kowna w europejskie 
miasto pozostawiła wyraźny ślad w 
późniejszym rozwoju państwa: prze-
sądziła o gotowości kraju do walki o 
wolność, o wyrwanie się ze szponów 
okupacji radzieckiej, ukształtowała 
mentalność, tożsamość oraz oblicze 
miasta. To tylko drugi okres w histo-
rii architektury (obok baroku), gdy 
architektura litewska kroczyła ra-
mię w ramię z całą Europą. W ciągu 
20 lat ukształtowała się bogata ko-
wieńska architektura międzywojen-
na, a jej gęsta koncentracja w mieście 
jest zjawiskiem unikalnym w skali 
całej Europy. W międzynarodowym 
kontekście modernizmu odzwier-
ciedla zarówno ówczesne tendencje 
stylu Bauhaus, jak i wyjątkową litew-
ską stylistykę narodową, co wyróżnia 
kowieński modernizm na tle Europy. 
Kowno – jedyne miasto na świecie, w 
którym tak wiele budynków w tym 
stylu zachowało się do dnia dzisiej-
szego.

ZNAKI MIĘDZYWOJNIA W KOWNIE (1919–1940)  >  
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105 Poczta Główna w Kownie 
(Laisvės al. 102)

106 Państwowy Teatr 
Muzyczny w Kownie 
(Laisvės al. 91)

107 Samorząd Miasta Kowna
(dawne Kasy Oszczędnościowe) 
(Laisvės al. 96)

108 Kowieńska Filharmonia 
Państwowa (dawne 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
oraz Sejm) 
(L. Sapiegos g. 5)

109 Bank Litwy 
(Maironio g. 25)

110  Zespół budynków 
(V. Putvinskio g. 52, 54, 56, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72)

111  Muzeum Wojskowe im. 
Witolda Wielkiego i 
Narodowe Muzeum Sztuki M. 
K. Čiurlionisa 
(V. Putvinskio g. 55)

112  Funikular na Zieloną Górę 
(Aušros g. 6)

113  Bazylika 
Zmartwychwstania 
Pańskiego w Kownie 
(Žemaičių g. 31)

114  Gimnazjum im. Jonasa 
Jablonskisa 
(Aušros g. 3)

1919-1940 app Film o architekturze  
międzywojennej

115  Dawna siedziba spółki 
„Pienocentras” 
(Laisvės al. 55/S. Daukanto g. 18)

116  Dawna siedziba spółki 
„Pažanga” 
(Laisvės al. 53)

117  Kino „Romuva” 
(Laisvės al. 54)

118  Dom Oficerów 
(A. Mickevičiaus g. 19)

119  Dom wielorodzinny J. i G. 
Lapėnasów 
(Kęstučio g. 38)

120 Litewski Uniwersytet Nauk 
o Zdrowiu 
(A. Mickevičiaus g. 9)

121  Szpital Wojskowy 
w Kownie
(Vytauto pr. 49)

122 Dawna siedziba korporacji 
„Neo-Lithuania” 
(Parodos g. 26)

123 Litewski Uniwersytet 
Sportu
(Sporto g. 6)

124 Hala Sportowa w Kownie 
(Perkūno al. 5)

125 Muzeum Miasta Kowna 
Dom Mikasa i Kiprasa 
Petrauskasów
(K. Petrausko g. 31)

ZNAKI MIĘDZYWOJNIA W KOWNIE (1919–1940)
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„Litwa ma co pokazać światu. Jeden z jej cudów – drewniana architek-
tura.”

(Gilles Vuillard)

Tradycja budownictwa drewnianego 
na Litwie jest niezwykle szeroka, od 
dawna chaty wiejskie i drewniane 
kościoły cieszą się zainteresowaniem 
badaczy. Drewno było popularnym 
materiałem budowlanym także w 
międzywojennym Kownie, ponieważ 
budownictwo murowane było niepo-
równywalnie droższe i nie każdego 
właściciela nieruchomości było na 
nie stać.
Dziś drewnianą architekturę miast 
postrzega się jako wartość zarówno 
estetyczną, jak i etniczną. Wartość 
artystyczną tych budynków dostrze-
gają znawcy architektury drewnia-
nej, odkrywają ją uczestnicy wycie-
czek poznawczych po dzielnicach 
Zielona Góra, Poniemoń, Szancie, Wi-
liampol. Dla miłośników dziedzictwa 
wartość drewnianych budynków jest 
bezsporna. Bez tych obiektów miasto 
utraciłoby bardzo ważną część swojej 
tożsamości kulturalnej.
Niestety, tylko nieliczne drewniane 
domy z okresu międzywojennego 
sprostały wyzwaniom czasu, zmian 
społecznych i ekonomicznych. Wciąż 
jednak promieniują one duchem 
międzywojennych zacisznych przed-
mieść Kowna.

ZNAKI MIĘDZYWOJNIA W KOWNIE (1919–1940)  >
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126 Willa architekta Antanasa 
Jokimasa 
(Minties Rato g. 2)

127  Dom kapitana 
Antanasa Gedmantasa 
(Žemuogių g. 2)

128 Willa kompozytora 
Juozasa Gruodisa 
(Salako g. 18)

129 Willa przedsiębiorcy 
Pranasa Urbonasa 
(Žemaičių g. 20)

130 Willa technika 
budowlanego Jonasa 
Varneckisa 
(Sietyno g. 17)

131  Willa Juozasa i Stasė 
Geniušasów 
(Tulpių g. 21)

ZNAKI MIĘDZYWOJNIA W KOWNIE (1919–1940 >  
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132 Willa Barbory i Kazysa 
Zubauskasów 
(A. Smetonos al. 81)

133 Dom pedagoga Jonasa 
Dereškevičiusa 
(Minties Rato g. 24)

134 Willa generała-lekarza 
Pranasa Vaiciuški 
(J. Janonio g. 46, Kačerginė, Kauno r.)

135 Willa inżyniera Viktorasa 
Rėklaitisa 
(Janonio g. 86, Kačerginė, Kauno r.)

136 Dom pisarza Pranasa 
Mašiotasa 
(Janonio g. 38, Kačerginė, Kauno r.)
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Kowno to miasto otoczone wyjątkową aurą, aspirujące do miana Europejskiej 
stolicy kultury w 2022 r.
Sztuka i twórczość towarzyszą Kownu w różnych płaszczyznach: w muzyce, 
teatrze, tańcu, designie i wielu innych.
W mieście nieustannie zachęca się, by tworzyć zarówno w przestrzeniach pu-
blicznych, jak i prywatnych.
Rozejrzyj się po najprzeróżniejszych obiektach czy projektach kulturalnych: 
po budynkach zamienionych w dzieła sztuki,galeriach, salonach designer-
skich, artystycznych kawiarniach itd. Bogactwo imprez również zaskoczy. Jeśli 
tylko wybierzesz się z wizytą – doskonale spędzisz czas.
Pełne nowych wrażeń i odkryć życie kulturalne Kowna – ognisko nowoczesnej 
i młodzieńczej kultury, dlatego każdy, kto kocha sztukę, w Kownie znajdzie 
zakątek dla siebie.
Co roku Kowno wciąga w bezgraniczną przestrzeń wrażeń. Czekamy na Ciebie 
na festiwalach o głębokich tradycjach i na tychdopiero odkrywanych.

Kwiecień
„Kaunas Jazz”
www.kaunasjazz.lt

Organizowany od ponad dwudziestu 
lat festiwal „Kaunas Jazz” co wiosnę 
przyciąga do miasta miłośników tej 
muzyki oraz najważniejszych wyko-
nawców z Litwy i z zagranicy. Podczas 
festiwalu wiele miejskich przestrzeni 
oddycha jazzem, dlatego wiosna pa-
nuje nie tylko na zewnątrz, ale jest 
też widoczna na twarzach ludzi. W 
ostatni weekend kwietnia Kowno 
świętuje i staje się międzynarodo-
wym centrum muzycznym, prawdzi-
wą stolicą litewskiego jazzu.

Międzynarodowe zawody 
sportowe psich zaprzęgów

Każdej wiosny w Jodeganiach organi-
zowane są zawody psich zaprzęgów, na 
których widzowie mogą zapoznać się z 
wyjątkowymi rasami psów, odbywają 
się tradycyjne biegi dzieci i psów.

Maj
Tydzień designu
www.dizainoforumas.lt

Tradycyjnie w pierwszym tygodniu 
maja pięć litewskich miast – Wilno, 
Kowno, Kłajpeda, Szawle i Telsze – 
zanurzają się w   święto wzornictwa, 
podczas której goście są zachęcani do 
udziału w warsztatach twórczych, 
zwiedzenia wystaw, wymiany wiedzy 
na międzynarodowych konferen-
cjach, twórcy natomiast – do pre-
zentacji swoich najnowszych prac.

Festiwal latawców „Między 
ziemią a niebem“

W Sapieżyszkach przy kościele gotyc-
kim, na brzegu Niemna każdej wio-
sny odbywa się festiwal w czasie któ-
rego mają miejsce warsztaty i zawody 
latawcowe, pokazy dużych latawców, 
doskonała rozrywka dla całej rodziny.

 SZTUKA I KULTURA  >  FESTIWALE I IMPREZY
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Cykl festiwali-konkursów 
„Kaunas Cantat”
www.kaunascantat.lt
Największy festiwal muzyki chóral-
nej, podczas którego w ramach któ-
rego można się zapoznać z różnym 
stylami muzyki chóralnej na naj-
wyższym poziomie.

Międzynarodowy festiwal 
teatru lalek „Uśmiechną się 
lalki i dzieci”
www.kaunoleles.lt

W ramach festiwalu można obejrzeć 
przedstawienia profesjonalnych ze-
społów z Litwy i zagranicy, wysta-
wy, cieszące się zainteresowaniem 
mieszkańców miasta pochody lalek i 
masek, pokazy i warsztaty. 

Święto „Kowieńskie dni Hanzy” 
www.kaunas.lt

Już od ponad 600 lat Kowno posiada 
prawo magdeburskie. Kowno jest je-
dynym miastem na Litwie, należą-
cym obecnie do Nowej Hanzy, dlate-
go średniowieczny charakter święta 
wyróżnia je spośród pozostałych 
świąt miast Litwy. Widzowie mogą 
zapoznać się z kulturą, muzyką, tań-
cami, widowiskami, zabawami, rze-
miosłami epoki średniowiecza oraz 
międzynarodowym turniejem rycer-
skim o miecz Wojska Litewskiego.

Kowieńskie Święto Pieśni 
Uczniowskiej 
www.vmlr.lt

Teatralizowane, łączące różne ga-
tunki sztuki miejskie święto chórów 
dziecięcych i młodzieżowych, zespo-
łów instrumentalnych, ludowych i 
współczesnych zespołów tanecznych, 
w którym co  roku uczestniczy kilka 
tysięcy uczniów.

Maj–lipiec
Międzynarodowy festiwal 
„Operetka w zamku kowień-
skim”
www.operetta.lt

Pierwszy w Europie Wschodniej festi-
wal operetki, w ramach którego naj-
piękniejsze utwory wykonują śpie-
wacy, muzycy i orkiestry z różnych 
państw Europy.

Maj–sierpień
Festiwal muzyki w Pożajściu 
www.pazaislis.lt

Światowej sławy wykonawcy, muzyka 
klasyczna i dawna, różne projekty 
twórcze, jazz i jeszcze wiele wrażeń 
w ciągu całego lata pozwoli doświad-
czyć festiwal muzyki w Pożajsciu.

SZTUKA I KULTURA  >  FESTIWALE I IMPREZY
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„Bike Show Millennium” 
www.bikeshow.lt

Radujące całe miasto święto, w któ-
rym uczestniczą motocykliści i mi-
strzowie sportów motorowych z całe-
go świata.

Lipiec
Festiwal poezji śpiewanej 
„Aleja akacji”
www.combo.lt/akaciju-aleja

Festiwal poezji śpiewanej przyciąga 
najpopularniejszych bardów Litwy, 
od laureatów konkursów młodzieżo-
wych po tuzów sceny, zagranicznych 
gości, czy „przybyszy” z rocka, bluesa, 
country, muzyki popularnej i ludowej.

6 Lipca, święto Dnia Państwo-
wości w Czerwonym Dworze 
www.raudondvariodvaras.lt 

Wrzesień
„Kaunas Photo” 
www.kaunasphoto.com

Festiwal „Kaunas Photo” to najwięk-
sza i najważniejsza coroczna impreza 
fotograficzna w krajach bałtyckich. 
Niezwykle popularna impreza odby-
wa się w najprzeróżniejszych prze-
strzeniach w mieście, zarówno 
otwartych, jak i zamkniętych.

Międzynarodowy festiwal 
folkloru tradycyjnego i 
współczesnego „Suklegos” 
www.suklegos.lt

Festiwal o współczesnym spojrzeniu 
na folklor, obejmujący różne style i 
projekty muzyczne, których podsta-
wę stanowi kultura etniczna.

Wrzesień–październik
Międzynarodowy festiwal 
kinowy w Kownie 
www.kinofestivalis.lt 

Najciekawsze i uznane na arenie 
międzynarodowej najnowsze filmy z 
całego świata i Litwy, ukazujące ten-
dencje rozwoju współczesnego kina.

SZTUKA I KULTURA 
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Wrzesień–grudzień
Kowieńskie biennale
www.bienale.lt

Największa w regionie bałtyckim 
międzynarodowa impreza po-
święcona sztuce współczesnej, na 
którą składają się wystawy, pro-
gramy rezydencji artystów, warsz-
taty twórcze, programy edukacyj-
ne, publiczne projekty artystyczne.

Październik
Międzynarodowy festiwal 
tańca współczesnego
www.aura.lt

Podczas festiwalu prezentowane są 
prace choreografów i zespołów z za-
granicy, łączące w sobie różne formy, 
techniki i tradycje sztuki tanecznej.

Listopad
Festiwal muzyki współczesnej 
„Išarti” 
www.isarti.lt 

Prezentacja utworów współczesnych 
kompozytorów litewskich i zagra-
nicznych, międzynarodowe progra-
my wymiany, wykłady, warsztaty 
twórcze, eksperymenty.

Listopad–grudzień
Uroczyste zapalenie 
bożonarodzeniowej choinki i 
Świąteczne Miasteczko
www.kaunas.lt

SZTUKA I KULTURA  >  FESTIWALE I IMPREZY
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Dzięki zawodowym artystom i ich wielkoformatowym dziełom, przestrzenie 
publiczne miasta ożywiają się i wypełniają barwami. Murale oddają aktualia 
życia, idei miejsca i wspólnoty miejskiej. Te dzieła sztuki to nowe atrakcje oraz 
żywe wyznaczniki miasta. 
Na nabrzeżu Niemna pod mostem M. K. Čiurlionisa otwarto ścianę o po-
wierzchni około 2200 m2 dla artystycznych eksperymentów, prób oraz warsz-
tatów, a także zwykłego odpoczynku nad rzeką. Ta ściana od zawsze była pu-
bliczną i otwartą przestrzenią twórczą dla każdego.

www.nykoka.lt

Sztuka uliczna

137  „Stary mędrzec” 
(Jonavos g. 3)

138 „Ogród zamkowy” 
(Jakšto g. 5)

139 „Byt sztuki” 
(Muitinės g. 2)

140 „Kwadrat” 
(Smalininkų g. 7)

141  „Szczęśliwe dzieciństwo” 
(Nemuno g. 30)

142 „Chłopiec z muszelką”
(E. Ožeškienės g. 4)

143 „Różowy słoń” 
(E. Ožeškienės g. 18-18A)

144 „W galerii podwórkowej” 
(E. Ožeškienės g. 21A)

145 „Inteligent” 
(V.  Putvinskio g. 56)

146 „Do celu” 
(Perkūno al. 3A)

148 „Zegarmistrz” 
(Savanorių pr. 1)

149 „Kupidyn” 
(Savanorių pr. 51)

150 „Kowno bez cukru” 
(Savanorių pr. / Žemaičių g.)

151  Stara legalna ściana
(Karaliaus Mindaugo pr. 64)

152 „Kolorowy dom” 
(Veiverių g. 50)

153 „On i ona” 
(A. Juozapavičiaus pr. 62)

154 „Diament lodowy”
(Karaliaus Mindaugo pr. 64)

155 „Jaukesna malgevra 
redmajag”
(A. Juozapavičiaus pr. 25 B)

156 „Szczęśliwe dzieci – dzieci 
wśród nas”
(V. Putvinskio g. 60)
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157  Stara legalna ściana
(M. K. Čiurlionio g. 6-8)

158 „Młodzieniec”
(Pilies g. 13, A. Jakšto g. 5)

159 „Lilia znów zakwitnie”
(V. Putvinskio g. 56)

160 „Pomnik rutyny”
(Muitinės g. 4)

161  „Okna”
(Veiverių g. 50A)

162 „Damy współczesne”
(A. Mickevičiaus g. 37)

163 „Palma”
(Aušros g. 4)

164 Ślimak
(Karaliaus Mindaugo pr. 38)

166 „Tunel płynący”
(Muitinės g. 4, podziemne przejście 
dla pieszych)

167  „Walka”
(Aušros takas 2)

168 „Nebeprisikiškiakopūste-
liaujantiesiems (najdłuższy 
wyraz w j. litewskim)”
(Kęstučio g. 26, widać ze skrzyżowa-
nia ulic Kęstučio i Gedimino)

169 „Freska Kowieńskiej Galerii 
Obrazów”
(K. Donelaičio g. 16)

170 „Oxymoron”
(Radvilėnų pl. 1 B)

171  „Kosmiczny jeż”
(V. Sladkevičiaus g. 8)

172   „Księżniczka na koniu”
(Nemuno g. 30)

173  „Rowerzysta z różą”
(M. K. Čiurlionio g. / Vytauto pr. 1)

174  „Dialog” 
(Taikos pr. 51)

176  „Neofreska na 90-lecie 
LRT”
(S. Daukanto g. 28 A)

177  „Kulturalny Perkun”
(K. Donelaičio g. 16)

178  „Usługi pocztowe”
(Laisvės al. 51 A)

179  „Bez nazwy”
(Šv. Gertrūdos g. 58)

180 „Dworzec kolejowy”
(Pramonės pr. 16)

181  „Stara legalna ściana”
(Kęstučio g. 72)

SZTUKA I KULTURA
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Miejsca imprez
Kowieńska Filharmonia 
Państwowa
(L. Sapiegos g. 5)
www.kaunofilharmonija.lt

Państwowy Teatr Muzyczny w 
Kownie
(Laisvės al. 91)
www.muzikinisteatras.lt

Narodowy Teatr 
Dramatyczny w Kownie
(Laisvės al. 71)
www.dramosteatras.lt

Arena „Žalgirio”
(Karaliaus Mindaugo pr. 50)
www.zalgirioarena.lt

Inkubator Sztuki w
Czerwonym Dworze
(Pilies takas 1, Raudondvaris, 
Kauno r.)
www.raudondvariodvaras.lt

Galerie sztuki
Art park
(Rotušės a. 27)
www.menoparkas.lt

Galeria Fotografii w Kownie
(Rotušės a.1 / Vilniaus g. 2)
www.kaunasgallery.lt

Galeria „Post”
(Laisvės al. 51A)
www.postgalerija.lt

Galeria „101”
(Muitinės g. 7)
www.galerija101.lt

Galeria Sztuki 
im. M. Žilinskasa
(Nepriklausomybės a. 12)
www.ciurlionis.lt/zilinsko

Galeria Obrazów w Kownie
(K. Donelaičio g. 16)
www.ciurlionis.lt/paveikslu

Art Form
(Savanorių pr. 166)
www.menoforma.lt

Kowno – Europejska Stolica 
Kultury 2022

Z państwa do państwa, z miasta do 
miasta podróżujący projekt Euro-
pejskiej Stolicy Kultury w 2022 roku 
zawita również do Kowna – miasta, 
które posiada zarówno doskonałą 
infrastrukturę kulturalną, jak i roz-
winiętą międzynarodową sieć part-
nerską.
“Kowno – Europejska Stolica Kultury 
2022” rozpoczyna się teraz! Od dzisiaj 
kroczymy z Tymczasowej Stolicy ku 
Stolicy NOWOCZESNEJ. Jeżeli chcemy 
być NOWOCZEŚNI, musimy pokonać 
PLĄTANINĘ własnej fragmentarycz-
nej historii i ocenzurowanej men-
talności, a jednocześnie zrozumieć, 
że żyjemy nie tylko na STYKU dwóch 
rzek, lecz także bardzo różnych, cza-

sem ze sobą konfliktujących ludzi 
oraz idei. Na koniec musimy wy-
kształcić ŚWIADOMOŚĆ, kładącą 
drogę do pomyślnej wspólnoty na 
mapie Europy.
NOWOCZESNOŚĆ oznacza dla nas 
związek z całą Europą i nową treścią 
dla naszego miasta, kraju i Europy. 
Czas się przyłączyć i nawiązać KOW-
Ntakt!

www.kaunas2022.eu
#kaunas2022

SZTUKA I KULTURA  >  INNE KOWNO
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KOWNO – MIASTO 
WZORNICTWA UNESCO

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO 
została utworzona w 2004 roku w 
celu zintensyfikowania współpracy 
pomiędzy miastami, które uważają 
kreatywność za strategiczny czynnik 
zrównoważonego rozwoju, powiąza-
nego z aspektami ekonomicznymi, 
społecznymi, kulturowymi i śro-
dowiskowymi. Dołączając do Sieci 
miasta potwierdzają swe zobowiąza-
nie do dzielenia się najlepszym do-
świadczeniem i rozwoju partnerstwa, 
promocji kreatywności i kultury, 
wzmacniania uczestnictwa w życiu 
kulturalnym i integracji kultury do 
planów rozwoju miasta. Sieć Miast 
Kreatywnych UNESCO obejmuje sie-
dem obszarów kreatywności: litera-
tura, muzyka, film, sztuki wizualne, 
wzornictwo, rzemiosło i sztuka lu-
dowa oraz gastronomia.. W grudniu 
2015 roku Kowno zostało pierwszym 
w Europie Wschodniej i Środkowej 
miastem, któremu nadano status 
UNESCO City of Design. Fakt ten nie-
wątpliwie pomoże w staraniach się o 
wpisanie kowieńskiej architektury 
modernistycznej okresu międzywo-
jennego na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Sieć City of Design 

MENAS IR KULTŪRA

na całym świecie tworzą takie mia-
sta jak Montreal (Kanada), Kobe (Ja-
ponia), Helsinki (Finlandia), Detroit 
(USA), Bilbao (Hiszpania), Singapur 
(Singapur), Berlin (Niemcy), Bandung 
(Indonezja), Puebla (Meksyk), Buda-
peszt (Węgry), Kurytyba (Brazylia), 
Buenos Aires (Argentyna), Szanghaj 
(Chiny), Nagoja (Japonia), Seul (Korea 
Południowa), Saint- Etienne (Fran-
cja), Dundee (Szkocja), Turyn (Wło-
chy) i Graz (Austria).

SZTUKA I KULTURA  >  INNE KOWNO
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AKTYWNY WYPOCZYNEK 
– WIĘCEJ POZYTYWNYCH 
EMOCJI!

Zapomnij o codziennych kłopotach 
oddając się najprzeróżniejszym ak-
tywnościom, jakie oferuje Ci Kowno: 
wspinaczka skałkowa, parki rozryw-
ki, skoki linowe, siatkówka plażo-
wa, jedyny na Litwie tor wyścigowy, 
atrakcje linowe, paintball i wiele 
innych możliwości aktywnego spę-
dzenia czasu! Do odwiedzenia Kow-
na zachęcają też park Santaka oraz 
park na wyspie na Niemnie. Parki 
te to doskonała strefa rekreacyjna, 
gdzie można nie tylko pospacerować, 
ale również uprawiać sport, wziąć 
udział w imprezach sportowych i 
rozrywkowych. W parkach znajduje 
się sprzęt do ćwiczeń, place zabaw dla 
dzieci. Park na wyspie jest otwarty 
dla wszystkich miłośników siatków-
ki plażowej. Urządzono tu aż cztery 
piaszczyste boiska. W parku Santaka 
urządzono plac do jazdy na rolkach, 
deskorolkach i BMX-ach. Nabierające 
popularności escaperoom – wspania-
ły sposób na przyjemne spędzenie 
czasu z przyjaciółmi, kolegami i ro-
dziną. Grupa ludzi, używając własnej 
logiki, wyobraźni i spostrzegawczo-
ści szuka różnych wskazówek i roz-
wiązuje zadania, aby jak najszybciej 
wyjść z zamkniętego pokoju.

SPĘDZAJ CZAS WOLNY AKTYWNIE!  >  
AKTYWNY WYPOCZYNEK – WIĘCEJ POZYTYWNYCH EMOCJI!
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Plaża przy żwirowni
(Raudondvario pl. 161A)

Jedno z najbardziej ulubionych przez 
mieszkańców Kowna miejsc wy-
poczynku i kąpieli. Znajduje się tu 
też camping, dlatego jest to idealne 
miejsce dla turystów.
Można tutaj wynająć kajaki i rowery 
wodne. Park wakeboardowy posiada 
jedną z najdłuższych w całej Europie 
tras (długość – 287m). Można też spró-
bować swoich sił na desce z wiosłem. 
To uniwersalny sport dla każdego, 
niezależnie od wieku. W Lampėdžiai 
można również zagrać w koszykówkę, 
siatkówkę plażową, mini-golf czy te-
nisa. Na drugim brzegu znajduje się 
park przygód. Każdy znajdzie tu od-
powiednią dla siebie rozrywkę wodną 
lub inny sposób aktywnego spędze-
nia czasu!

Plaża w Poniemuniu
(A. Smetonos al. 4)

Znajduje tutaj strefa wypoczynkowa 
z urządzonymi niedawno boiskami i 
placami zabaw, altankami i ławecz-
kami, które gwarantują przyjemny i 
pełnowartościowy wypoczynek.

I i II plaża nad Morzem 
Kowieńskim
(T. Masiulio g.)

Można popływać po Morzu Kowień-
skim wynajętym rowerem wodnym 
lub łodzią, zagrać w siatkówkę plażo-
wą, czynna jest też kawiarenka.

Plaża w Kołotowie 
(Nemuno g., Kulautuva, Kauno r.)

W byłej kopalni żwiru urządzono 
plażę, na której jest plac zabaw dla 
dzieci oraz wszelkie inne urządzenia 
niezbędne do wypoczynku.

 ROZRYWKI WODNE
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Turystyka wodna w Kownie 
oferuje wiele możliwości po-
dziwiania zarówno miasta, jak 
i wspaniałej przyrody. Pozo-
staje tylko wybrać odpowied-
nią dla siebie wycieczkę.

Nie zapomnij tylko zatroszczyć się o 
bilety zawczasu!
www.visit.kaunas.lt

Szlaki od przystani na 
Starym Mieście przy kościele 
Witolda
(Prieplaukos kr.)

Położona tuż przy parku Santaka 
stara przystań w sezonie letnim za-
prasza na rejsy po Niemnie, dzięki 
którym można rozejrzeć się po oko-
licach Kowna.

Kowno

W trakcie wycieczki popłyniesz w 
górę rzeki, mijając most Witolda 
Wielkiego, do nowo wybudowanej 
areny „Žalgiris”. Zobaczysz piękno 
kowieńskiej starówki, dziedzictwo 
architektoniczne miasta. Będziesz 
miał także możliwość zobaczenia 
zbieg największych rzek Litwy (Nie-
mna i Wilii), wpłynąć do Wilii i po-
dziwiać najstarszy na Litwie muro-
wany zamek.

Kowno-Kaczerginie 
(Kačerginė)-Kowno

Podczas rejsu przepłyniesz obok ko-
wieńskiego zamku, ujrzysz malowni-
czy zbieg Niemna i Wilii, miejscowość 
Lampėdžiai, zobaczysz prawy dopływ 
Niemna – Niewiażę, rzucisz okiem na 
miasteczko Czerwony Dwór. W Ka-
czerginiach będziesz mieć 1,5 godz. 
na poznanie miejscowych atrakcji 
turystycznych czy odpoczynek w bo-
rze sosnowym. Kaczerginie od dawna 
przyciągają zwiedzających pięknem 
swojej przyrody i czystym powie-
trzem borowym.

Kowno-Czerwony Dwór
(Raudondvaris)-Kowno

Podczas wycieczki zobaczysz piękno 
kowieńskiej starówki, zbieg Niemna 
i Wilii, różne miejscowości w rejonie 
kowieńskim, krajobraz Niewiaży. W 
Czerwonym Dworze zwiedzisz za-
bytek architektury renesansu z po-
czątku XVII w. - zespół pałacowy, po 
któym nastrojową wycieczkę prze-
prowadzi „hrabina Rozalia”. 

Szlaki od przystani na Morzu 
Kowieńskim
(T. Masiulio g.)

Kowno-Rumszyszki 
(Rumšiškės)-Kowno

Regularne rejsy statkiem do Rum-
szyszek to doskonały pomysł na 
niedzielną rozrywkę, podczas której 
będziesz mieć możliwość podziwiać 
przepiękne panoramy Morza Ko-
wieńskiego, zobaczyć zespół klasz-
torny w Pożajściu, zwiedzić jedno 
z największych w Europie muzeów 
na otwartej przestrzeni – Litewskie 
Muzeum Kultury Ludowej w Rum-
szyszkach. Na zwiedzanie muzeum 
w ramach wycieczki przeznacza się 
4 godziny.

Kowno-Jałowcowa Dolina-
Kowno 

Trasa prowadzi do Jałowcowej Doli-
ny, która rozpościera się obok jednej 
z najpiękniejszych wychodni doli-
ny Niemna. To to jedyne miejsce na 
ścieżce edukacyjnej, gdzie można cał-
kowicie zbliżyć się do brzegu Morza 
Kowieńskiego z charakterystycznie 
wgryzającymi się rozpadlinami. Ja-
łowcowa Dolina znajduje się w Parku 
Regionalnym Morza Kowieńskiego 
na terenie rezerwatu botanicznego 
w Orłowiszkach. Po wizycie w Ja-
łowcowej Dolinie wycieczkę można 
kontynuować do hydroelektrowni w 
Kroniach. Do Kowna wrócicie pełni 
wrażeń, zachwyceni pięknymi pano-
ramami oraz czasem spędzonym na 
łonie przyrody.

 ROZRYWKI WODNE  >  WYCIECZKI STATKAMI
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Kowno-Birsztany (Birštonas)- 
Kowno

Podczas trwającej cały dzień wy-
cieczki będziesz mieć wyjątkową 
okazję podziwiać widoki Parku Re-
gionalnego Morza Kowieńskiego oraz 
korzystnie spędzić czas w wspania-
łym uzdrowisku Birsztany. Podróż do 
Birsztan zajmie  4 godziny, towarzy-
szący przewodnik będzie opowiadał 
pasażerom ciekawostki, na statku 
można nabyć przekąski i napoje. W 
Birsztanach spędzisz 4 godziny, w 
ciągu których będziesz mógł wziąć 
udział w wycieczce przeglądowej, wy-
nająć rower, zjeść obiad w przytulnej 
kawiarence czy restauracji, albo wy-
brać się na piknik.

Sapieżyszki-Kołotowo-
Sapieżyszki

W sezonie turystycznym pomiędzy 
Sapieżyszakmi i Kołotowem kursuje 
łączący obydwa brzegi Niemna  nie-
wielki statek „Vytis”, mogący jedno-
razowo przewozić do 12 osób oraz 6 
rowerów. Statki pływają od maja do 
września. Istnieje możliwość zamó-
wienia rejsu.

VANDENS PRAMOGOSROZRYWKI WODNE
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Kowno to doskonałe miejsce na ro-
dzinny wypoczynek. Można tu od-
naleźć wiele najprzeróżniejszych 
atrakcji! Natomiast zwarty charakter 
miasta pozwala na jak najwięcej wra-
żeń. Wiele z nich może być równie cie-
kawymi dla rodziców. Znajdujący się 
w Kownie Litewski Ogród Zoologiczny 
oferuje możliwość obejrzenia ponad 
2000 zwierząt. Na tę kolekcję składa 
się ponad 250 gatunków, z których 
znaczna część wpisana jest do Litew-
skiej i Międzynarodowej Czerwonej 
Księgi. W ogrodzie zoologicznym or-
ganizowane są programy edukacyjne, 
noce w zoo i wiele innych atrakcji.
Jeśli pragniecie znaleźć przestrzeń, w 
której nie poczujecie ziemi pod no-
gami, gdzie nie będziecie cierpieć na 
lęk wysokości, gdzie można odskoczyć 
nawet od ścian – park z mnóstwem 
trampolin połączonych w jedną prze-
strzeń to miejsce dla was. Gry, na-
uka oraz doświadczenie! „CurioCity” 
to największe w Krajach Bałtyckich 
centrum rozrywek edukacyjnych 
dla dzieci, którym zachwycone będą 
nie tylko dzieci, lecz także ich rodzi-
ce. Nowy plac do jazdy na rolkach, 
deskorolkach i BMX-ach, umożliwia 
entuzjastom sportów ekstremalnych 
aktywne spędzenie czasu w parku 
Santaka.
Wszystkich, którzy chcą aktywnie 
spędzić czas na świeżym powietrzu 
nie wyjeżdżając z miasta, zaprasza 
park przygód, położony w pobliżu 

 DUŻE WRAŻENIA DLA NAJMNIEJSZYCH

żwirowni w Lampėdžiai. Czekają tu 
na Was różne szlaki: od szybkiego dla 
dzieci, który doda maluchom wiary 
we własne siły, aż po „lot słonia” na 
wysokości 16 m.
W okresie letnim miasto opanowują 
bańki mydlane. W ustalonym miej-
scu kilka razy w ciągu lata można 
podziwiać ogrom kolorowych baniek! 
W Kownie czeka na Ciebie też wyjąt-
kowa, oparta na najnowszych techno-
logiach bitwa na karabiny laserowe. 
W parkach miejskich można znaleźć 
place zabaw dla dzieci, miejskie teatry 
oferują spektakle dla najmłodszych 
widzów, zaś większość muzeów swym 
wyjątkowym charakterem wywrze 
wrażenie nie tylko na dzieciach, lecz 
także na ich rodzicach.
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Szlak wzdłuż prawego brzegu Nie-
mna kształtował się przez wieki. Z 
jednej strony drogę otacza go ma-
lownicza dolina Niemna, z drugiej – 
wyniosłe zbocza i grodziska. Podróż 
wzdłuż Niemna, to także możliwość 
zwiedzania doskonałych zabytków 
historycznych i przyrodniczych.

1. Czerwony Dwór 
(Raudondvaris) 
(od centrum miasta – 12 km)

Dziś to przytulne miasteczko w środ-
kowej Litwie, położone u zbiegu Nie-
mna i Niewiaży. Majątek Czerwony 
Dwór wspominany jest w źródłach 
już w XVII w. Był w posiadaniu m.in. 
Radziwiłłów i Tyszkiewiczów. W swo-
im czasie dwór słynął jako centrum 
kultury i sztuki, posiadał wspaniałą 
galerię sztuki i bibliotekę.
Wokół majątku w Czerwonym Dwo-
rze (tradycyjnie nazywanego zam-
kiem) wyrosło miasteczko. Dwór 
obecnie jest atrakcją turystyczną, a 
„zamek” to tylko jeden z elementów 
zespołu architektonicznego w Czer-
wonym Dworze.
Wzrok każdego szczególnie powinny 
przykuwać wybudowane w pobliżu 

dworu, oficyny, oranżeria, stajnie. 
Wszystko to otacza zieleń – park.  
Obecnie często odbywają się tutaj 
koncerty, festiwale, wystawy i inne 
imprezy. W zamku czynne jest mu-
zeum kompozytora J. Naujalisa. 
Kościół w Czerwonym Dworze – naj-
wyższy i najlepiej widoczny budynek 
w miasteczku, posiada cechy neo-
barokowe i neoklasycystyczne. W 
pracach projektowych udzielał się 
słynny włoski architekt Wawrzyniec 
Cezary Anichini. Kościół zbudowano 
w latach 1846–1857 z fundacji ówcze-
snego właściciela majątku, hrabiego 
Benedykta Emanuela Tyszkiewicza.

2. Kołotowo (Kulautuva)  
(od centrum miasta – 21 km)

Jedna z najpiękniejszych miejscowo-
ści w rejonie kowieńskim, położona 
na prawym brzegu Niemna. Popu-
larne w okresie międzywojennym 
uzdrowisko, Kołotowo wciąż jeszcze 
wabi ludzi pragnących wyciszenia 
szumiącym borem i spokojem.
Obecnie nazwa  Kołotowa jest najle-
piej znana miłośnikom poezji śpie-
wanej, gdyż każdego lata miasteczko 

NAD NIEMNEM: UKSZTAŁTOWANY PRZEZ WIEKI SZLAK 
NA PRAWYM BRZEGU NIEMNA
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staje się stolicą bardów. Co roku w 
lipcu odbywa się tu festiwal „Akacijų 
alėja”.
Latem do Kołotowa można przypły-
nąć statkiem. Szlak turystyczno-kra-
joznawczy „Kowno-Kaczerginie-Koło-
towo-Kowno” przeznaczony jest dla 
turystów żądnych nowych doznań i 
ciekawych świata.

3. Klasztor karmelitek w 
Posztowie (Paštuva)  
(od centrum miasta – 25 km)

Odbudowany w 1994 roku klasztor 
karmelitek bosych Św. Józefa i Św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus w Posztowie 
podzielony jest na dwie części – pu-
bliczną i klauzurę. W części publicz-
nej zatrzymują się ludzie, pragnący 
modlić się wspólnie z zakonnicami.
Nazwa zakonu karmelitów wywodzi 
się od Góry Karmel w Ziemi Świętej, 
na której za czasów Eliasza mieszkała 
wspólnota eremitów.

NAD NIEMNEM: UKSZTAŁTOWANY PRZEZ WIEKI SZLAK 
NA PRAWYM BRZEGU NIEMNA

4. Wilki (Vilkija) 
(od centrum miasta – 31 km)

Całe miasteczko to cenny zespół 
architektoniczny, który zaczęto for-
mować w XVI wieku. Należy zwrócić 
uwagę na zabytkowe uliczki, które 
zachowały się od XIV w. W miastecz-
ku należy zobaczyć neogotycki ko-
ściół Św. Jerzego, zbudowany w latach 
1900-1908, Muzeum Kultury Etnicz-
nej braci Antanasa i Jonasa Jušków 
(Kauno Mažoji g. 2), które mieści się 
w najstarszym budynku miasteczka, 
liczącym około 300 lat. Jego ściany 
widziały wielu twórców, jednak naj-
wyraźniejszy ślad pozostawił tu naj-
wybitniejszy litewski artysta ludowy 
Antanas Juška. Zgromadzone przez 
niego skarby kultury ludu litewskie-
go do dzisiaj zaskakują swą obfito-
ścią: słownik zawierający ponad 70 
000 dawnych wyrazów litewskich, 
śpiewnik z 7 000 pieśni, zbiór około 
2 000 melodii, listy pisane ręką Vy-
dūnasa, książki z autografami B. Bu-
račasa, a także tkaniny, kufry, daw-
ne przedmioty użytku domowego. Co 
roku odbywają się tutaj tradycyjne 
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święta pieśni braci Jušków, obchodzi 
się święta kalendarzowe, organizuje 
się wystawy, spotkania z ciekawymi 
osobistościami. W sezonie letnim a 
pomocą promu można dostać się na 
drugi brzeg Niemna.

5. Średniki (Seredžius)
(od centrum miasta – 44 km)

W Średnikach znajduje się grodzisko, 
pamiętające zacięte walki z krzyża-
kami, i nosi nazwę Góry Palemona. 
Jest to jedno z najwyższych i naj-
bardziej malowniczych grodzisk na 
Litwie (około 40 m wysokości). Zgod-
nie z legendą, na tej górze osiedlił 
się zbiegły z Imperium Rzymskiego 
książę Palemon wraz z 500 możnych 
Rzymian. Synowie i wnukowie Pale-
mona rządzili wielkimi obszarami 
i zakładali miasta. Wnuk Kernius 
osiedlił się nieco dalej od Średnik, 
na prawym brzegu Wilii, a osadę na-
zwał Kiernowem (Kernavė). Na górze 
stał zamek wspomniany w 1293 roku 
przez Piotra z Dusburga w „Kronice 
ziemi pruskiej”. Krzyżacy napadali na 
zamek od 1293 roku, on zaś przetrwał 
do 1363 roku, kiedy to został spalony 
i nigdy już nie odbudowano. W połu-
dniowej części miasteczka znajduje 
się datowane na III-IV w. stare cmen-
tarzysko.

6. Dwór Belweder (Belvederis) 
(od centrum miasta – 45 km)

Około 1840 roku według projektu 
Włocha Pietro de Rossi zbudowano 
dwór Belweder (Belweder oznacza 
„piękny widok”). Pałac na wzór wło-
skich willi toskańskich zbudowano 
dla szlachcica Kazimierza Burby. Pię-
trowy murowany pałac o nieregular-
nym planie z dwupiętrową wieżą był 
wewnątrz luksusowo urządzony.
Dwór składał się nie tylko z pałacu 
i parku. Był to ogromny kompleks 
budynków mieszkalnych i gospodar-
czych, na który składało się około 
dwudziestu budowli.
W głębi parku stoi nieduża neogo-
tycka kaplica – mauzoleum rodu 
Burbów.
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Niegdyś przepyszny, lśniący pięknem 
i luksusem pałac i inne budynki 
dworskie dziś popada w ruinę, park 
jest zaniedbany. Miejsce to promie-
niuje jednak szczególną aurą, i po-
dróżując wzdłuż rzeki nie sposób jego 
nie odwiedzić.

7. Wielona (Veliuona) 
(od centrum miasta – 53 km)

Uważa się, że jest to jedna z najstar-
szych osad na Litwie, częstokroć 
wspominana w źródłach historycz-
nych, gdyż przepływający obok Nie-
men stanowił naturalną granicę z 
ziemiami Prusów, w których jeszcze w 
XIII w. rozlokował się Zakon Krzyżacki. 
Zgodnie ze źródłami historycznymi w 
Wielonie przebywał, walczył i umarł 
wielki książę litewski Giedymin.
Na zboczu doliny Niemna w Wielonie 
znajduje się zabytek archeologicz-
ny – kompleks grodzisk. Zachodnie 
grodzisko nosi nazwę Góry Pokoju. To 
wzgórze w kształcie ściętego stożka o 
stromych zboczach i wysokości 32 m. 
Drugie grodzisko nazywane jest Górą 
grobu Giedymina. Jak głoszą legendy, 
w Wielonie, atakując Bajerburg czy 
też broniąc zamku w Wielonie, zgi-
nął wielki książę litewski Giedymin, 
a wzgórze to nasypany dla niego ko-
piec. Na wzgórzu stoi pomnik wiel-
kiego księcia litewskiego Giedymina.
W miasteczku do dzisiaj zachował się 
klasycystyczny pałac z XIX w., zbu-
dowany przez Michała Zaleckiego. 
Drewniany, posiada portyk z czte-
rema kolumnami od strony fasady. 
W parku rosną drzewa sprowadzone 
z różnych krajów.  W XX w. założono 
tu szkołę, do której uczęszczał m.in.
pisarz Petras Cvirka. Obecnie w pała-
cu mieści się muzeum krajoznawcze.
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8. Raudań (Raudonė) 
(od centrum miasta – 63 km)

W XVI–XVII w., gdy Niemen stał się 
ważną arterią handlową, zamki uzy-
skały nową formę – bogacze, kupcy, 
magnaci zaczęli budować rezydencje 
typu zamkowego, w których tylko 
pełniące funkcję ozdobną strzelni-
ce przypominały o podstawowych 
funkcjach dawnych zamków. Pod 
koniec XVI w. tak właśnie pojawił się 
prostokątny zamek w Raudaniu. 
Z odrestaurowanej wieży zamkowej 
o wysokości 33,5 m można podziwiać 
okolice i zakola Niemna. Zamek ota-
cza stary park, w którym rosną całe 
aleje rzadkich drzew. Niestety, już nie 
zieleni się dąb Giedymina, pod któ-
rym, jak głosi legenda, zmierzając 
ku Wielonie ostatni swój obiad zjadł 
wielki książę litewski Giedymin. Nad 
stawem stoi zbudowany w 1887 roku 
murowany młyn, początkowo jako 
budynek gospodarczy, później został 
przebudowany na młyn.
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9. Zamek Poniemuń 
(Panemunė) 
(od centrum miasta – 72 km)

Nieopodal Raudania wznosi się zamek 
Poniemuń. Nazwa zamku zmienia-
ła się kilkakrotnie. Pierwotną nazwę 
otrzymał od majątku Poniemuń, na 
ziemiach którego został zbudowany. 
Zamek ten około 1604 roku zaczął bu-
dować przybyły z Węgier  kupiec Ja-
nusz Eperjesz. Zamek nie był twierdzą 
przeznaczoną do  obrony, lecz typo-
wym dla XVII wieku zamkiem feudała 
z urządzeniami obronnymi, budyn-
kami mieszkalnymi gospodarczymi. 
Budowę zamku Poniemuń ukończono 
około 1610 roku.
W piwnicy zamkowej wieży znajduje 
się karcer, zamykano w nim chłopów, 
którzy zawinili przed gospodarzami 
zamku. Najdłuższa kara – trzy mie-
siące. Dziś wchodząc tam przechodzą 
ciarki. To duchy świadczą o swych cier-
pieniach. Zamek Panemunė ulokowa-
ny jest na wysokim wzgórzu, otoczony 
starym parkiem oraz pięcioma stawa-
mi kaskadowymi.

NAD NIEMNEM: UKSZTAŁTOWANY PRZEZ WIEKI SZLAK 
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10. Oberża w Borku (Šilinė) 
(od centrum miasta – 74 km)

Kilka kilometrów na zachód od zam-
ku Poniemuń znajduje się słynna 
niegdyś oberża w Borku. To przykład 
drewnianej architektury ludowej z 
połowy XVIII w. Obecnie w dawnej 
oberży w Šilinė mieści się dyrekcja 
Parku Regionalnego, centrum in-
formacyjne i szkoła przyrodnicza. 
W budynku urządzono ekspozycje 
przedstawiające przyrodę i kulturę 
regionu. W Borku można poświęcić 
czas na program edukacyjny „W do-
linie Miodu”.

11. Jurbork (Jurbarkas)
(od centrum miasta – 88 km)

Na lewym brzegu rzeki Mitwa, w du-
żym parku w budynkach wspania-
łego niegdyś dworu czynne jest Mu-
zeum Kraju Jurborskiego, Muzeum 
V. Grybasa, Centrum Informacji Tu-
rystycznej oraz Biznesowej. Funda-
ment centralnego budynku zdobi i 
przyciąga zwiedzających odbudowa-
ny portyk.
Zwiedzając Jurbork warto odwiedzić 
też kościół Trójcy Przenajświętszej, 
grodzisko w Jurborku, zwane Bišpilis.

Centrum Informacji Turystycznej oraz Biznesowej Rejonu Kowieńskiego 
Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. 
Tel. +370 37 548118 
info@kaunorajonas.lt
www.kaunorajonas.lt

Centrum Informacji Turystycznej oraz Biznesowej w Jurborku
Vydūno g. 19, Jurbarkas
Tel. +370 447 51485
turizmas@jurbarkas.info 
www.jurbarkotic.lt
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Park regionalny został założony w 
celu zachowania unikalnego ze-
społu krajobrazowego stawu Morza 
Kowieńskiego, dużych wychodni, za-
lanych ujść dopływów Niemna, uni-
kalnego zespołu architektonicznego 
klasztoru w Pożajściu i innych obiek-
tów dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturalnego.
Park obejmuje część miasta Kowna 
oraz terytoriów rejonów kowieńskie-
go i koszedarskiego. Powierzchnia 
Parku Regionalnego Morza
Kowieńskiego – 9869 ha.

1.  Ekspozycja Parku Regional-
nego Morza Kowieńskiego 
www.kaunomarios.lt

Przemiana Niemna w zalew –pod-
stawowy temat ekspozycji, łączącej 
bogatą i dramatyczną historię zli-
kwidowanych wsii najjaskrawsze 
zmiany krajobrazu Litwy w XX w. 
Podstawowym akcentem ekspozycji 
jest makieta, na której wyświetla się 
obraz, który niczym wehikuł czasu 
przenosi do najdawniejszej przeszło-
ści: zobaczymy jak cofał się ostatni 
lodowiec, jak formował się Niemen i 
jego dolina, jak wreszcie zamienił się 
w Morze Kowieńskie. 

2. V fort Twierdzy Kowno

W pobliżu Morza Kowieńskiego znaj-
dują się dwa unikalne w skali Euro-
pie Wschodniej obiekty architektury 
fortyfikacyjnej i historii wojskowej, 
pierścienia Twierdzy Kowno: pamię-
tający carską Rosję V Fort, dwa bun-
kry w Wojszwidowie i pozostałości 
po Forcie Kolejowym z łańcuchem 
bunkrów z okresu I wojny świato-
wej. Wyróżniający się ze względu na 
swój pięciokątny i  asymetryczny 
plan, wpasowany w otoczenie V fort 
zbudowano w 1889 roku. Krajobraz 
formują tereny zielone fortu i wznie-
sione w czasach sowieckich budyn-
ki przeciwlotniczej bazy rakietowej. 
Obecnie fort jest siedzibą klub pain-
tballowego.

3. Ścieżka geologiczna w 
Żegżdrach (Žiegždriai) 

Ścieżka, rozpoczynająca się opodal 
wsi Żegżdry, rozciąga się na odle-
głość 1,6 km. Zainteresowani geologią 
będą mieli doskonałą okazję nauczyć 
się „czytać historię głębin kraju, za-
pisaną w warstwach jego skorupy”. 
Ścieżka dydaktyczna wyróżnia się 
wychodniami i konglomeratami glin 
osadowych oraz wąwozami.

4. Ścieżka dydaktyczna w 
Pokalniszkach (Pakalniškiai)

Przechadzkę tą ścieżką poleca się 
osobom zainteresowanym roślin-
nością, ptactwem i zwierzyną leśną. 
Czas trwania wędrówki – ok. 2 go-
dziny, długość – ok. 3 km. Początek 
ścieżki (ul. Piliuonos), zaznaczony jest 
tablicą informacyjną.

5. Ścieżka dydaktyczna w 
Orłowiszkach (Arlaviškiai)

Piesza ścieżka z tablicami informa-
cyjnymi i drewnianymi ławeczkami 
ciągnie się wzdłuż zbocza na długości 
1,3 km. Ze ścieżki ukazuje się widok 
nie tylko na biegnącą zboczem Ja-
łowcową dolinę ale także na wygięty 
„ogon” Morza Kowieńskiego i wynu-
rzającą się z niego wyspę Dabinta.

6. Ścieżka dydaktyczna w 
uroczysku Dąborowa 
(Dubrava) 

Cały rezerwat „Uroczysko Dąbrowa” 
obejmuje terytorium o powierzchni 
120 ha, na którym rosną sosny, ledwo 
dające objąć jednemu człowiekowi, 
wznoszące swe wierzchołki na wyso-
kość aż 33 m. Około jednej czwartej 
części terytorium rezerwatu „Uro-
czysko Dąborwa” zajmuje torfowisko, 
wysokie, porośnięte smukłymi brzóz-
kami i drobnymi sosenkami, poprze-
cinane kępami mchu. Do wszystkich 
najciekawszych miejsc w rezerwacie 
Dubrava prowadzi długa na 1,9 km 
ścieżka dydaktyczna, z umieszczony-

PARK REGIONALNY MORZA KOWIEŃSKIEGO
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Centrum Obsługi Zwiedzających 
Dyrekcji Regionalnego Parku 
Morza Kowieńskiego
Miškininkų g. 2, Vaišvydava, Kauno r. 
Tel. +370 37 383070 
info@kaunomarios.lt 
www.kaunomarios.lt

mi wzdłuż niej 8 tablicami informa-
cyjnymi, zapoznającymi zwiedzają-
cych z lokalną  orą i fauną.

7. Punkt widokowy 
Mergakalnis

Mergakalnis – najwyższa wychodnia 
nad Morzem Kowieńskim. Mówi się, 
że przed wiekami w miejscu tym w 
workach zrzucano kobiety lekkich 
obyczajów. Urządzono tu miejsce 
biwakowe, otwiera się stąd piękny 
krajobraz. W pobliżu znajdują się 
kurhanyw Dovainoniai, datowane na 
podstawie znalezisk na IX – XII w.

8. Wychodnia konglomeratów 
w Lašiniai

Obiekt geologicznego dziedzictwa 
przyrody, znajdujący się w Rezerwacie 
Krajobrazowym Strėva Regionalnego 
Parku Morza Kowieńskiego. Wychod-
nia znajduje się w wąwozie na pra-
wym brzegu rzeki Strawa (Strėva) we 
wsi Lašiniai, w gminie rumszyskiej w 
rejonie koszedarskim. Na skraju wy-
chodni stoi ogromny kamień Laši-
niai, w odległości 200 m
w kierunku południa na brzegu Stra-
wy odkrywa się imponująca wychod-
niaStrėvos, w której geolodzy odkry-
liślady bursztynu.

PARK REGIONALNY MORZA KOWIEŃSKIEGO

9. Arboretum w Dąbrowie 
(Dubrava)

Arboretum – to jedna z kategorii 
ogrodów botanicznych, w których 
hoduje się przeważnie rośliny drze-
wiaste. Na Litwie obecnie istnieje 
tylko jedno arboretum w Dąbrowie. 
Arboretum powstało w 1958 roku, na 
leśne stacji badawczej w Dąbrowie, 
położonej w podkowieńskiej wsi Woj-
szwidowo. Zgromadzono tu ponad 
tysiąc jednostek taksonomicznych  
roślin drzewiastych (gatunków bota-
nicznych, podgatunków, form i kul-
tywarów). 
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Położone wśród meandrów Niemna 
uzdrowisko w Birsztanach słynie 
nie tylko z wyjątkowego krajobrazu, 
ale też z unikalnej przyrody. Tryska-
jąca z głębi Ziemi woda mineralna, 
jest najważniejszym skarbem, który 
zadecydował o rozwoju uzdrowiska. 
Spokojne miasteczko jest cenione za-
równo przez Litwinów, jak i gości za-
granicznych, zwłaszcza tych, którym 
zależy na poprawie zdrowia.
W centralnym parku kurortu urzą-
dzono oryginalną pod względem 
architektonicznym tężnię wody 
mineralnej. Spływająca po jej ścia-
nach woda mineralna wyparowuje 
samoistne, co umożliwia oddycha-
nie „morskim powietrzem” w wieży 
oraz w promieniu 50–80 metrów od 
niej. Tężnia solankowa otwarta jest 
tylko w ciepłych porach roku. Wybu-
dowany niedawno pawilon „Birutės 
villa” jest zamknięty i czynny przez 
cały rok. Wytwarzane w pawilonie 
powietrze pozwala na komplek-
sowe połączenie dokonywanych w 
birsztańskich sanatoriach zabiegów 
rehabilitacyjnych i naturalnych 
czynników przyrodniczych, wzmac-
niających efekt leczniczy i pozwala-
jących pacjentom szybciej odzyskać 
zdrowie i zdolność do pracy.
Podczas pobytu w Birsztanach ko-
niecznie należy odwiedzić park zdro-
wia „Kneipotakai”. Na przestronnym 
terytorium można znaleźć ujęcia 
wody mineralnej, basen, fontannę 
z lodowatą wodą oraz ścieżki wyty-
czone po różnych powierzchniach. 

Ta ostatnia atrakcja, składająca się 
z dwudziestu różnych ścieżek cieszy 
się największym zainteresowaniem 
wśród turystów. Przechadzka po tych 
ścieżkach odbywa się boso – w ten 
sposób masowane są stopy.
Zarówno z tężni solankowej, jak i 
z parku „Kneipotakai” mieszkańcy 
miasta i kuracjusze mogą korzystać 
za darmo.
Poza tradycjami leczniczymi Birsz-
tany oferują różne formy aktywnego 
wypoczynku: ścieżki rowerowe, korty 
tenisowe, boiska gry w koszykówkę, 
siatkówkę, siatkówkę plażową, spły-
wy kajakowe, statki wycieczkowe, 
jachty, statek wikingów, canoe, loty 
balonem, szybowcem, samolotem 
czy paralotnią, skoki ze spadochro-
nem i wiele innych atrakcji. W se-
zonie zimowym w ofercie jest trasa 
narciarska.
Uzdrowisko w Birsztanach leży w 
południowej części Litwy. Odległość 
z Kowna do Birsztan wynosi 39 km, 
można się tam dostać bezpośredni-
mi autobusami z Kowna i Wilna.

W SĄSIEDZTWIE ZDROWIA I URODY.
UZDROWISKO W BIRSZTANACH 

Centrum Informacji Turystycznej w 
Birsztanach
B. Sruogos g. 4, Birštonas 
Tel. +370 319 65740 
info@visitbirstonas.lt 
www.visitbirstonas.lt
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WAŻNE INFORMACJE

Litwa

Stolica: Wilno
Waluta: Euro (EUR)
Strefa czasowa: UTC+2 / czas letni 
UTC+3
Klimat: średnia temperatura roczna: 
+7,2°C, w lipcu: +18,4°C. 
Religia: rzymski katolicyzm
Kod internetowy: .lt
Numer kierunkowy: +370

Kowno

Data założenia miasta: 1361 r. (pierw-
sza wzmianka w źródłach pisanych) 
Powierzchnia miasta: 158 km2
Mieszkańców: 299 466.
Narodowości: 93% - Litwini, 4% - Ro-
sjanie, 3% - inne narodowości.
Oficjalna strona miasta: 
www.kaunas.lt 

Święta państwowe (dni wolne 
od pracy)

01.01. Nowy Rok, Dzień Flagi Litew-
skiej
16.02. Dzień Odbudowy Państwa Li-
tewskiego
11.03. Dzień Odzyskania Niepodległo-
ści Litwy 
01.05. Międzynarodowy Dzień Pracy
24.06. Kupała i Dzień Świętego Jana
06.07. Dzień Państwowości (Koronacji 
Króla Mendoga)
15.08. Matki Bokiej Zielnej (Wniebo-
wzięcie Najświętszej Marii Panny)
01.11. Dzień Wszystkich Świętych
24.12. Wigilia Bożego Narodzenia
25-26.12. Boże Narodzenie

Zrozumieć litewski

Język litewski jest językiem urzędo-
wym na Litwie i oficjalnym językiem 
Unii Europejskiej. W tym języku 
mówi większość mieszkańców Li-
twy. Alfabet litewski składa się z 32 
wielkich i małych liter alfabetu ła-
cińskiego.

Użyteczne wyrazy i zdania

Dzień dobry (nieformalne) – labas 
Dzień dobry (formalne) – laba diena 
Do widzenia (nieformalne) – iki
Do widzenia (formalne) – viso gero 
Proszę – prašau
Dziękuję – ačiū
Tak – taip
Nie – ne
Przepraszam – atsiprašau
Na zdrowie – į sveikatą
Miło mi Pana/Panią poznać – malo-
nu susipažinti
Starówka – senamiestis
Czy mówi Pan/Pani po angielsku? – 
ar kalbate angliškai?
Nie rozumiem – nesuprantu
Ile (to kosztuje)? – kiek (kainuoja)?
Jak masz na imię? – koks tavo var-
das?
Gdzie znajduje się ...? – kur yra...?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi 
pomóc? – ar galėtumėte man padėti? 
Herbata – arbata
Kawa – kava
Piwo – alus
Sklep – parduotuvė

Porady

Telefon alarmowy

W przypadku nieszczęścia, lub gdy 
potrzebna jest pomoc policyjna, me-
dyczna czy straży pożarnej, dzwoń na 
numer 112. Dzwoniąc z komórki lub 
telefonu stacjonarnego numer kie-
runkowy nie jest potrzebny.

Parter

Parter na Litwie rozumiany jest jako 
pierwsze piętro. 

Palenie w miejscach 
publicznych

Obowiązuje zakaz palenia w kawiar-
niach, restauracjach, pomieszcze-
niach publicznych. W niektórych 
przestrzeniach miejskich także obo-
wiązuje zakaz palenia, miejsca te są 
oznaczone specjalnymi znakami.
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Alkohol w miejscach 
publicznych 

Spożywanie napojów alkoholowych  
w miejscach publicznych (na ulicach, 
w parkach, w transporcie publicz-
nym) jest zabronione.  Napojami al-
koholowymi można delektować się w 
barach, kawiarniach oraz restaura-
cjach. Pamiętaj, że  zakaz sprzedaży 
napojów alkoholowych obowiązuje 
od godziny I-VI 20 wieczorem do 10 
rano, VII - od godziny 15 do 10 rano (z 
wyjątkiem barów, kawiarni i restau-
racji).

Napiwek

Nie ma obowiązku dawania napiwku. 
Jednakże za miłą obsługę wypada zo-
stawić około 10 % od kwoty rachunku.

Spróbuj! 

Chłodnik

Jest to tradycyjna zimna różowa zupa 
z buraczków, podawana z ugotowany-
mi ziemniakami. Szczególną popu-
larnością cieszy się w sezonie letnim.

Cepeliny

Danie z tartych i (lub) tłuczonych ugo-
towanych ziemniaków, z nadzieniem 
mięsnym, twarogowym lub innym. 
Zwane także „didžkukuliai” - od XIX 
wieku stanowi nieodłączny element 
tradycyjnej litewskiej kuchni.

Sękacz

W XX w. w litewskich klasztorach 
zaczęto wypiekać wysokie, sękate i 
przypominające choinkę, puste w 
środku ciasto, które stało się jednym 
z najpopularniejszych wyrobów cu-
kierniczych w kuchni litewskiej. 

Zabierz ze sobą! 

Ciemny chleb

Szczególny powód do dumy Litwinów. 
Na litewskiej wsi do XX w. chleb sta-
nowił podstawowe pożywienie. Tra-
dycyjny litewski chleb wypieka się 
z różnych gatunków mąki: żytniej, 
pszennej i pszenżytniej. Chleb wśród 
Litwinów zawsze posiadał szczególne 
miejsce, a nawet nazywany był „świę-
tym”, kojarzony był z magią i innymi 
przesądami.

Bursztyn

„Litewskie złoto”. Z bursztynu wyra-
bia się unikalną biżuterię, niezwykłe 
wyroby artystyczne, środki kosme-
tyczne. Bursztyn charakteryzuje 
się właściwościami stymulującymi, 
wzmacniającymi. Od dawna uży-
wano go nie tylko dla przyozdabia-
nia się, ale też w leczeniu chorób. 
Przodkowie Litwinów przy pomocy 
bursztynowych amuletów bronili się 
przed złą mocą. Nabiera popularno-
ści Bursztynowa terapia – produkuje 
się nalewki, środki z kwasem bursz-
tynowym, olejkiem lub proszkiem 
z bursztynu, spożywa się leczniczą i 
wzmacniającą herbatę bursztynową.

Len

„Jedwab północy”.Przez długie stu-
lecia Litwini ukształtowali tradycje 
hodowli i obróbki lnu, cenione nie 
tylko na Litwie. Proponujemy nabyć 
w wyspecjalizowanych sklepach ja-
kościowe wyroby z tkanin lnianych.

Drewno

W Kownie można nabyć unikalne 
rękodzieła z drewna. Oferta jest wy-
jątkowo szeroka: od przyborów do-
mowych po biżuterię.
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Czy wiesz, że...?

• Kowno jest jedynym miastem na 
Litwie, w którym w 1441 roku powstał 
Kantor Hanzy. Upamiętniając to wy-
darzenie, co roku organizowane są 
„Kowieńskie dni Hanzy”. 

• W 2011 r. w Kownie otwarto naj-
większą w krajach bałtyckich arenę  
„Žalgirio” – mieszczącą do 17500 wi-
dzów. Arena „Žalgirio” – to prawdzi-
wa Mekka koszykówki: od otwarcia 
odbyło się tu już ponad 100 meczów 
koszykówki, a dwa lata zrzędu arenę 
uznawano za najczęściej odwiedzaną 
arenę „Euroligi”.

• Kowno nazywane jest stolicą ko-
szykówki. Od ponad 70 lat miasto 
rozsławia  drużyna koszykarska 
- „Žalgiris”. Z Kowna pochodzą ta-
kie sławy światowej koszykówki jak: 
Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis, 
Šarūnas Marčiulionis, Šarūnas Jasi-
kevičius, Mantas Kalnietis, Žydrūnas 
Ilgauskas, Donatas Motiejūnas, Pau-
lius Jankūnas, Linas Kleiza. 

•  W 2015 roku słynące z unikalnej 
architektury modernistycznej z 
okresu międzywojennego (1919–1940) 
Kowno otrzymało Znak Dziedzictwa 
Europejskiego. Jest to projekt Unii 
Europejskiej, mający na celu podkre-
ślenie wagi historycznej i kulturalnej 
wybranych miejsc dla dziedzictwa 
Europy i Unii Europejskiej. 

• Po Alei Wolności do 1929 roku jeź-
dziła „konka”. Tramwaj, który został 
tak nazwany ze względu na użycie 
koni jako siły napędowej
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• W ogrodzie przy Muzeum Wojsko-
wym im. Witolda Wielkiego znajduje 
się rzeźba „Siewca”, której cień w nocy 
„rozsiewa gwiazdy”.

• Znajdujące się w Kownie centrum 
biznesowe „1000” trafiło na listę je-
denastu najbardziej niezwykłych 
budynków w Europie, sporządzo-
ną przez CNN.com, na której zajęło 
zaszczytne II miejsce. W 2010 roku 
prestiżowy album architektoniczny 
„Collection: Ofices” zaliczył go do 300 
najlepszych biurowców na świecie. W 
2009 roku agencja rejestrująca litew-
skie rekordy „Factum” uznała, że fa-
sada przedstawiająca międzywojen-
ny banknot o wartości tysiąca litów 
jest największym witrażem w kraju.

• Odpowiedź na pytanie kiedy Litwin 
wypił pierwszy kufel piwa, jest raczej 
nie możliwa, to jednak piwowarstwo 
na Litwie znane jest od pradawnych 
czasów. Początki przemysłowego pi-
wowarstwa w Kownie sięgają 1853 
roku i zbudowanej przez kupca I. B. 
Volfa parowej wytwórnia piwa i sło-
du.

• W 1910 roku w Kownie powstał 
pierwszy na świecie lakowy film ani-
mowany „Walka jelonków-rogaczy”. 
Jego autorem jest Władysław Stare-
wicz. Głównymi bohaterami filmu 
były duże żuki jelonki-rogacze. W. 
Starewicz suszył je, wkładał mecha-
niczne nogi, stawy, a na koniec poru-
szał wszystkim przed kamerą.

• Zdaniem mieszkańców Litwy najo-
ryginalniejsze i najpiękniejsze cho-
inki zdobią kowieńską starówkę. W 
2012 roku szmaragdową 16-metrową 
choinkę uznano za najwyższą na 
świecie rzeźbę z plastikowych bu-
telek i wpisano do księgi rekordów 
Guinnessa. 
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• Czynne do dziś kowieńskie lotnisko 
nazwano na cześć pilotów Stasysa 
Girėnasa i Steponasa Dariusa, którzy 
zyskali światową sławę po pomyśl-
nym lotem przez Ocean Atlantycki w 
1933 roku i zginęli w niewyjaśnionych 
okolicznościach, gdy do celu w Kow-
nie pozostawała już mniej niż jedna 
dziesiąta drogi. 

• Mówi się, że w ulubionym przez za-
kochanych parku Santaka, w miej-
scu, gdzie łączą się biegi dwóch rzek: 
Niemna (mężczyzny) i Wilii (kobiety), 
można pomyśleć życzenie, które się 
spełni. Połączenie się dwóch rzek po-
równywane jest do sakramentu mał-
żeństwa, gdy dwie rzeki łączą się i już 
nigdy się nie rozstają.

• Znajdujący się w Kownie Most Wi-
tolda Wielkiego dawniejbył nazywa-
ny „najdłuższym mostem na świecie”. 
Aby przejść mostem z jednego brzegu 
Niemna na drugi, potrzeba było aż 
13 dni, gdyż Kowno należało do Im-
perium Rosyjskiego, zaś Aleksota do 
1807 roku – do Królestwa Prus. Na 
przeciwległych brzegach rzeki obo-
wiązywały kalendarze, różnica po-
między którymi wynosiła 13 dni.

Wskocz! Wyskocz! 
(Hop on Hop off )

Niepowtarzalna możliwość zwiedze-
nia atrakcji turystycznych Kowna 
otwartym autobusem z audioprze-
wodnikiem. Audioprzewodnik o Kow-
nie dostępny jest w 8 językach. 

Tel.: +370 699 54064 
www.kaunascitytour.com
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GET #KAUNASTIC SOUVENIRS
AT TOURISM INFORMATION CENTER

or
SHOP ONLINE 

WWW.VISIT.KAUNAS.LT

3.40 Eur 13.40 Eur 12.00 Eur


