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Ciekawostki 
 

 Pierwsza wzmianka o Litwie pochodzi z 14 lutego 1009, jednak państwo litewskie powstało dopiero 

w XIII wieku. 

 Język litewski jest obok języka łotewskiego jedynym istniejącym przedstawicielem bałtyckiej grupy 

językowej. 

 Polacy są największą mniejszością narodową, skupioną przede wszystkim na Wileńszczyźnie. 

 Na Litwie są 733 rzeki liczące ponad 10 km długości, zasilane są przede wszystkim wodami ze 

stopionych śniegów, co jest przyczyną gwałtownego wzbierania stanów wód na wiosnę i 

występowaniem licznych powodzi. 

 Terytorium Litwy dzieli się na 10 okręgów: kłajpedzki, kowieński, mariampolski, olicki, poniewieski, 

szawelski, tauroski, telszański, uciański, wileński 

 By zostać prezydentem Litwy trzeba mieć ukończone 40 lat i co najmniej od 3 lat mieszkać na 

terytorium państwa, będąc jego pełnoprawnym obywatelem 

 Na Litwie można opalać się na wydmach, są nawet przygotowane specjalne stanowiska! 
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Wilno– stolica Litwy na Pojezierzu Wileńskim, nad Wilią, u ujścia Wilejki. Liczba ludności 

miasta wynosi 560 200 mieszkańców.    Największe pod względem powierzchni miasto w 

Krajach bałtyckich, duży ośrodek gospodarczy, finansowy, przemysłowy oraz węzeł 

komunikacyjny. Jest tam ośrodek kulturalny i naukowy; 8 uniwersytetów: (w tym 

Uniwersytet Wileński - 1579, Uniwersytet Polski w Wilnie - 1998, filia Uniwersytetu w 

Białymstoku - 2007), cenny zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO w 1994.    Wielki ośrodek religijny; ponad 40 kościołów 

rzymskokatolickich a także ok. 20 cerkwi prawosławnych, kościoły protestanckie, 3 
synagogi żydowskie,. 

Atrakcje turystyczne stolicy 
Starówka w Wilnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starówkę w Wilnie uważa się obecnie za najlepiej zachowane i zarazem największe w środkowej 

Europie średniowieczne Stare Miasto. Od czasów jej powstania nadal funkcjonuje ten sam układ ulic 

i placów. Na powierzchni ok. 360 ha ulokowanych jest wiele domów z oryginalnymi barokowymi 

fasadami. Zauważa się tu liczne wpływy włoskie. Na Starówce dominują świątynie, zarówno te 

katolickie, jak i prawosławne. Znalazła się tu także karaimska kenesa. Najważniejszym kościołem 

jest bazylika archikatedralna, pełniąca funkcję głównej litewskiej świątyni. Centrum tradycyjnie 

stanowi rynek z ratuszem, ale o wiele bardziej znaną i rozpoznawalną budowlą jest Ostra Brama, 

stanowiąca pozostałość dawnych fortyfikacji. Szczególne miejsce zajmują też na wileńskiej starówce 

pałace Paców i Sapiehów o wyjątkowo bogatych wnętrzach.  

Wileńska Starówka znajduje się na liście UNESCO. 
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Ostra Brama - to jedyna zachowana z 9 

istniejących niegdyś bram miejskich w murach                                                                         

obronnych Wilna, wzniesionych na początku XVI wieku 

w latach 1503- 1522  w stylu gotyckim  

Jej sława wiąże się z sanktuarium maryjnym, którego 

znaczenie wychodzi daleko poza granice Polski i Litwy. 

Osobliwością Bramy jest umiejscowiona od strony 

wewnętrznej kaplica z cudownym obrazem Matki 

Boskiej 

Ostrobramskiej. 

Kaplica ta 

wybudowana 

została dużo 

później niż 

sama Brama, 

wzniesiono ją w roku 1829 w stylu klasycystycznym. Jej 

bardziej rozpowszechniona nazwa pochodzi od Ostrego 

Końca- południowego przedmieścia Wilna. Wszystkie bramy 

Wilna oprócz Ostrej zostały zniszczone w XIX wieku.  

 

 

 
Ratusz w Wilnie 
Obecny Ratusz na wileńskiej Starówce to już trzecia 

wersja pierwotnej siedziby władz miejskich. 

Pierwszy budynek w stylu gotyckim, wyposażony w 

pręgierz szubienicę i salę tortur powstał jeszcze za 

panowania Władysława Jagiełły. Po pożarze w 1749 

r. podniszczoną budowlę poddano restauracji 

jednak obecny kształt Ratusz osiągnął dopiero 

latach 1781-83,  kiedy po zawaleniu wieży 

postanowiono go odbudować po raz kolejny. 

Dzisiejsza postać reprezentuje styl klasycystyczny, 

upodabniając się do starożytnych budowli rzymskich z charakterystyczną kolumnada i trójkątnym 

zwieńczeniem. W przeszłości budowla była miejscem ważnych wydarzeń artystycznych, w tym 

premiery „Halki” Stanisława Moniuszki. Obecnie ratusz jest atrakcją turystyczną. W środku można 

oglądać piękną Salę Wielką oraz częściowo gotyckie piwnice, w których urządzono muzeum ratusza. 
 

Nekropolia na Rossie 
Jednym z głównych miejsc 

odwiedzanym w Wilnie jest 

nekropolia na Rossie. 

Zlokalizowana jest ona w 

dzielnicy położonej na południe 

od centrum. Cmentarz ten 

założony został na początku XIX 

wieku przez misjonarzy. Obecnie 

jego obszar to ponad 10 

hektarów. W skład zespołu 

cmentarnego wchodzi Stara Rossa (1769), Nowa Rossa 

(1847), Cmentarz Wojskowy 

 (1920), mauzoleum Matka i Serce Syna( 1936). Na cmentarzu, 

wśród grobów żołnierzy z okresu międzywojennego, wyróżnia się 

ogromny grobowiec bez nazwiska, z napisem "Matka i serce Syna", w 

którym, obok Marii z Billewiczów Piłsudskiej, złożono 1936 w srebrnej 

urnie serce Józefa Piłsudskiego. Ponadto można na Rossie odnaleźć 

grobowiec Joachima Lelewela, Władysława Syrokomli i Światopełka 

Karpińskiego. Nekropolia, wielokrotnie dewastowana w czasach ZSRR, 

przetrwała i dziś opiekuje się nią Związek Polaków na Litwie. 

 



Pałac Prezydencki 
Kolejnym zabytkowym obiektem Wilna jest Pałac 

Prezydencki mieszczący się w obrębie wileńskiej 

starówki. Już w XIX wieku postawiono w tym miejscu 

murowany budynek z inicjatywy księcia Jagiełły i 

biskupów litewskich. W czasach odrodzenia obiekt 

odrestaurowano i zaprojektowano też ogrody 

należące do rezydencji biskupiej.  

Po pożarach w wieku XVIII obiekt został 

zrekonstruowany przez architekta Wawrzyńca 

Gucewicza. W pałacyku gościli: król Francji Ludwik 

XVIII, car Aleksander I oraz Napoleon Bonaparte. Ponowna rekonstrukcja nastąpiła po roku 1813 i w 

nadanym wówczas pałacowi kształcie przetrwał on do dnia dzisiejszego. Siedzibą prezydenta Litwy 

jest od roku 1993. 
 

Baszta Giedymina 
Jedną z najbardziej znanych pozostałości 

średniowiecznych jest w Wilnie Baszta Giedymina. Jest 

to ocalała część Zamku Górnego wzniesionego przez 

Giedymina w XIV wieku na szczycie góry Turzej. Po 

pożarze odbudowano go w stylu gotyckim w czasach 

księcia Witolda. Obecnie w Baszcie mieści się muzeum z 

licznymi eksponatami z czasów średniowiecznych. Są to 

np. sztandary zdobyte podczas bitwy pod Grunwaldem 

oraz liczne militaria: miecze, muszkiety, małe działa, 

zbroje, kamienna amunicja. Z tarasu obserwacyjnego 

umieszczonego na najwyższym piętrze muzeum widać 

ogromne połacie Wilna, śródmieście oraz krajobraz 

równiny nad Wilią. 

 

Katedra św. Stanisława i św. Władysława     

to kolejny ciekawy zabytek wileński. Zgodnie z legendą została ona 

wniesiona w miejscu świętego gaju pogan, miejscu kultu Perkuna, który 

stał na czele panteonu przedchrześcijańskiej Litwy. Budowę rozpoczęto 

niedługo po chrystianizacji państwa za panowania Jagiełły. Pierwotną 

drewnianą budowlę odbudowano po pożarze w stylu gotyckim, kolejne 

przebudowy miały miejsce w latach 1530, 1610, 1741. Ostatecznie po 

zniszczeniach w roku 1769 przebudowano archikatedrę w stylu 

klasycystycznym i w takiej postaci dotrwała ona do naszych czasów. W 

katedrze znajdują się relikwie św. Kazimierza. Zabytek ten jest 

uważany za jedno z najwspanialszych osiągnięć architektury 

klasycystycznej w tej części Europy. 

Kościół św. Piotra i Pawła 
Interesującym zabytkiem sztuki sakralnej jest kościół św. Piotra 

i Pawła. Wybudowany został on z inicjatywy hetmana polnego 

litewskiego Michała Kazimierza Paca. Prace budowlane 

prowadzone były od 1668 do 1676 roku, a wystrój wnętrza 

zaprojektowali znani ówcześnie artyści włoscy. 

Charakterystyczna dla budowli jest monumentalna fasada, 

bogato zdobiony portal z wizerunkiem herbu Paców oraz 

figurami aniołów. W świątyni pochowany został fundator. Jej 

wnętrze nie ma sobie równego w tej części Europy i zachowało 

się w postaci niemal niezmienionej od czasu wybudowania. 

Znajduje się w nim ogromna liczba rzeźb, z których kilkadziesiąt 

wyszło z pod dłuta Pietra Perttiego. Sklepienia i ściany kościoła 

wypełnione są zdobieniami i malowidłami przedstawiającymi 

motywy biblijne i hagiograficzne. Freski nad sklepieniem 

głównym ujęto w stiukowe ramy. Wyobrażają one postacie 

Chrystusa, św. Piotra oraz scenę strącenia Szymona Maga. Dla upamiętnienia wizyty papieża 

Jana Pawła II na Litwie plac przed kościołem nazwano jego imieniem. 



kościół św. Michała Archanioła i klasztor Bernardynek 
Jednym z ważniejszych zabytków stolicy Litwy jest 

kościół św. Michała Archanioła i klasztor 

Bernardynek. Klasztor powstał w budynku 

średniowiecznego pałacu Sapiehów, który Lew 

Sapieha postanowił podarować mniszkom. Pod 

koniec XVI wieku obok klasztoru postawiono 

kościół. W połowie kolejnego stulecia został on 

zniszczony przez Kozaków, złupiono wówczas 

także cenne wyposażenie i grobowce fundatorów.  

Podczas odbudowy kościół zyskał fasadę 

barokową. W 1885 roku rząd carski polecił 

zamknąć kościół, a w klasztorze urządzić 

noclegownię. W 1905 roku wrócił w posiadanie 

Sapiehów, którzy odrestaurowali budowlę i wrócili 

dawnemu przeznaczeniu. Od połowy XX wieku w 

kościele działa muzeum architektury. Świątynia ta 

to jedyne w Wilnie dzieło architektury renesansowej z elementami gotyku. Fasada ma ponadto cechy 

barokowe, a harmonizuje z nią wolnostojąca dzwonnica. 

Kościół św. Anny 
Kolejnym wartym uwagi zabytkiem Wilna jest 

kościół św. Anny. Dzieje tej świątyni były bardzo 

burzliwe. Ufundować miał ją Aleksander 

Jagiellończyk, a zaprojektować architekt Benedykt 

Rejt. W XVI wieku kościół znalazł się na pewien 

czas w rękach 

protestantów, a 

następnie przejęli go 

bernardyni. Świątynię 

strawił pożar, a 

odbudowa nastąpiła za 

czasów Zygmunta 

Augusta, Kiedy to 

wzniesiono ją na nowo w stylu gotyckim. Współcześnie kościół św. Anny 

stanowi osobliwą mieszaninę stylów, pośród których dominuje 

niderlandzki gotyk, styl neogotycki z XIX wieku oraz późny barok 

charakterystyczny zwłaszcza dla trzech ołtarzy. W pobliżu kościoła św. 

Anny znajduje się pomnik Adama Mickiewicza. Rzeźba ma wysokość 4,5 

metra i ukazuje wieszcza wspartego na niewielkiej kolumnie. 

 

Muzeum Adama Mickiewicza - Wilno 

nieodmiennie kojarzy się każdemu Polakowi z osobą 

naszego największego poety romantycznego i Wieszcza 

Narodowego  – Adama Mickiewicza. Muzeum Adama 

Mickiewicza w Wilnie mieści się przy Zaułku Bernardyńskim 

11, w budynku, w którym mieszkał Mickiewicz w 1822 roku. 

Tutaj powstał jeden z ważniejszych utworów poety – 

“Grażyna”. Od XIX wieku do dnia dzisiejszego gmach, w 

którym znajduje się 

Muzeum, pozostał 

niezmieniony. W połowie XX wieku, dzięki pomocy wielu polskich 

ofiarodawców i fundatorów, Muzeum gruntownie 

odremontowano i odrestaurowano. W muzeum można zobaczyć 

meble, które znajdowały się w kowieńskim mieszkaniu poety, 

kolekcję pierwszych edycji utworów poety oraz pierwsze ich 

przekłady na języki obce, listy, rzeczy osobiste poety. W 

muzeum odbywają się cyklicznie ekspozycje, spotkania 
literackie, organizowane przez Instytut Polski na Litwie. 



Góra Trzykrzyska -  zwana też  Łysą,  to  kolejny symbol 

Wilna. Na górze stoi pomnik – trzy białe krzyże. Jest to miejsce 

otoczone licznymi legendami. Roztacza się stąd wspaniały, rozległy 

widok na Wilno, Wilię, Wilenkę i przepiękne kościoły miasta Od 

niepamiętnych czasów stały tu 3 krzyże upamiętniające śmierć 

franciszkanów zamęczonych w tym miejscu w czasach Olgierda 

(XIVw.). Historycy 

zaprzeczyli jednak 

prawdziwości tych wydarzeń 

uznając je za legendę. W 

1916 r. na miejscu 

zniszczonych dawnych 

krzyży postawiono trzy 

masywne betonowe krzyże 

projektu architekta Antoniego Wiwulskiego, które 

zburzyły władze sowieckie w 1950 r. Trzy krzyże 

zrekonstruował w 1989 r. H. Ńilgalis – są one pomnikiem 
ofiar stalinizmu i symbolem dążenia Litwinów do wolności.  

Atrakcje turystyczne kraju 
Troki  - Troki określane są jako jedno z najpiękniej położonych miast Litwy. Ma to związek z 

osobliwym ukształtowaniem terenu, malowniczością dolin, wąwozów, lasów oraz jezior, które tworzą 

wspaniały pejzaż. Troki znajdują się w niewielkiej odległości od Wilna. Niegdyś Stare Troki były 

drugą stolicą Litwy, która na pocz. XIV w. przez Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina 
została przeniesiona do Wilna.  

Najważniejszy jest w Trokach 

zamek. Drewnianą budowlę 

wzniósł według legendy książę 

Giedymin, przenosząc tu 

zarazem stolicę z Kiernowa. Obok 

głównego zamku na wyspie 

powstał także drugi na 

półwyspie. Oba zostały zdobyte 

przez Jagiełłę w XIV wieku, a 

następnie przechodziły z rąk 

polskich w krzyżackie. Zamek 

zwany Witoldowym albo 

Kiejstutowym, położony na jeziorze Galwe. Jeden z najpotężniejszych 

zamków we Wschodniej Europie. Jest to jedyny zachowany na Litwie 

zamek na wyspie. Budowa trwała od końca XIV w. do początku. XV w. 

Zamek trocki miał bronić Wilno od napadów krzyżackich z zachodniej 

strony.Wzniesiony został z kamieni polnych i cegieł. Obecnie na zamku 

znajduje się Muzeum Zamku Trockiego. 

Kowno - Pierwsze wzmianki o Kownie pochodzą już 

z XIII wieku, kiedy to powstał gród mający za zadanie 

obronę Litwy przed Krzyżakami. Zdobyty przez nich 

przekształcił się w zamek warowny. Miasto przetrwało 

liczne powodzie, pożary i epidemie. Dziś Kowno ma 

nieformalny status drugiej stolicy państwa, wiąże 

się to zwłaszcza z sytuacją, jaka zaistniała na początku 

dwudziestolecia międzywojennego. Polacy pod wodzą 

generała Żeligowskiego zajęli wówczas Wilno i stolica 

Litwy musiała zostać przeniesiona. Spośród wielu miast 

wybrano właśnie Kowno, niewielkie i liczące zaledwie 90 

tys. mieszkańców. Jak w każdym tego typu mieście 

centralny punkt Starego Miasta stanowi rynek z 

XVI-wiecznym ratuszem. 



 Zamek w Kownie 
W Kownie zachowały się tez ruiny zamku 

warownego, wzniesionego w XIII wieku. 

Była to jedna z nielicznych w tamtych czasach 

na terenie Litwy budowli murowanych. 

Warownia postawiona została w związku z 

zagrożeniem krzyżackim i przez Zakon została 

zniszczona w roku 1362. Niedługo potem 

podjęto trud jej odbudowy i fragmenty tej 

drugiej budowli przetrwały do dnia 

dzisiejszego. Zamek wzniesiony został na 

planie prostokątnym z czterema narożnymi 

basztami. Po odbudowie był jeszcze 

wzmacniany w wieku XVI. Najeźdźcy nie 

wyrządzili już żadnych nowych szkód, ale 

struktura budowli naruszona została w wyniku 

wylewów Wilii w XVII i XVIII wieku. W XIX wieku rozebrano wiele ocalałych fragmentów budowli, 

zachowały się w dobrym stanie jedynie dwie baszty i łączący je fragment murów. Zamek otoczony 

jest fosą. 

Muzeum diabłów w Kownie   
Oficjalna nazwa brzmi: Muzeum Twórczości i Zbiorów A. 

Zmuidzinaviciusa. Otwarto je w roku 1966. Swoją bardziej popularną 

nazwę galeria zawdzięcza oryginalnej kolekcji figurek czartów, 

zbieranych przez wymienionego malarza. Pewnego razu na urodziny 

otrzymał figurkę diabła i postanowił, że zbierze ich diabelski tuzin – 13, 

ale w kolekcji czartów wciąż przybywało. 

Malarzowi udało się zebrać 20 

diabelskich tuzinów, wszystko otrzymał 

w prezencie, eksponaty przysyłano mu 

nie tylko z Litwy, ale też z różnych 

zakątków świata. Po śmierci artysty 

zbiory jeszcze uzupełniono i tak uzbierana przez niego kolekcja 

licząca 260 eksponatów wzbogacona 

została o ok. 2000 kolejnych. Postacie 

diabłów mają związek zarówno z 

legendami bałtyckimi, jak i 

wyobrażeniami szatana pochodzącymi 

z innych kultur, także azjatyckich i afrykańskich, a ponadto różnych 

ludów syberyjskich. Oprócz figurek diabłów w muzeum można oglądać 

obrazy litewskiego impresjonisty- patrona galerii i różnego rodzaju 

bogate zbiory archeologiczne i etnograficzne. 

Szawle i Góra Krzyży- To jedno z 

najważniejszych miejsc na religijnej mapie 

Litwy. Ciągną do niej wierni z całego kraju. 

Góra Krzyży leży w odległości 10 km od 

Szawli, na trasie między Kownem a Rygą. To 

historyczna Żmudź. W miejscu tym 

postawiono w 1430 r.  kapliczkę 

upamiętniającą przyjęcie przez Żmudzinów 

chrztu. Nad kapliczką górował wielki krzyż.  

Po upadku powstania listopadowego w 1831 

r. zaczęto tam masowo przynosić i stawiać 

kolejne krzyże i od tego czasu przybywa ich 

stale. Stawiane są, bądź podwieszane na już 

stojących, różnej wielkości, od ogromnych 

kilkumetrowych aż po całkiem miniaturowe, w intencji nadziei, przyszłości, jako symbole zadumy, 

wiary bądź jako wota dziękczynne. Tu w 1990 r. Litwini dziękowali za odzyskanie niepodległości. W 

1993 roku, papież Jan Paweł II odprawił tu mszę. Liczba krzyży nie jest dokładnie oszacowana. 

Oceania się, że samych krzyży stojących jest ok. 50 tysięcy, natomiast licząc z położonymi i 
podwieszonymi ich liczba może wynosić ponad 150 tys. 



Kierniów Litewskie miasteczko Kierniów należy do niewielkich, bowiem liczy zaledwie 307 

mieszkańców, ale znane jest już dobrze, jako turystyczna atrakcja Wileńszczyzny. Chociaż Kierniów 

jest niewielki ma bogatą historię, zwłaszcza, ze w przeszłości pełnił funkcję stolicy Litwy. Kierniów 

określany jest mianem Litewskiej Troi 

właśnie z powodu rezerwatu historyczno-

archeologicznego. To stanowisko 

archeologiczne zostało wpisane na listę 

zabytków UNESCO, jako świadectwo 

unikalnego dziedzictwa kulturowego 

bałtyjskich plemion, a obejmuje pięć grodzisk 

na wzgórzach zamkowych. Badania 

archeologiczne rozpoczęto tu około 1930 roku a 

kilka lat później powstało Muzeum Archeologiczne 

i Historyczne. Dziś w tym miejscu na powierzchni 

196 ha znajduje się obszar chroniony - 

Państwowe Muzeum-Rezerwat Archeologii i 

Historii , obejmujące pięć prastarych wzgórz – 

grodzisk na wolnym powietrzu oraz ulokowaną w 

muzeum ekspozycję stałą, prezentująca m.in. prehistoryczne narzędzia, fragmenty naczyń, 

biżuterię. Kompleks wzgórz w samym Kierniowie tworzą 4 wzgórza: Góra Zamkowa (dawna siedziba 

Wielkich Książąt Litewskich), Tron Mendoga (obronne podgrodzie), Góra Ofiarna (dawniej świątynia, 

centrum duchowe pogan), Góra Lizdjeki (po drugiej stronie rzeki, dawna siedziba największego 
kapłana pogańskiego). Grodzisko nr 5 (dawna strażnica), wznosi się w sąsiedniej wsi. 

Południk Struvego - Południk Struvego jest obiektem 

szczególnym, aktualnie przebiega on przez 10 państw: Norwegię, 

Szwecję, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Białoruś, Ukrainę i 

Mołdawię.Południk Struvego, który powstał w l. 1816-1852, jest jedną z 

najbardziej zachwycających prób zbadania i określenia wielkości i 

kształtu Ziemi Południk Struvego składa się z 265 głównych punktów 

pomiarowych, tworzących 258 trójkątów triangulacyjnych oraz 60 

punktów dodatkowych. W 2005 roku Południk Struvego został 

wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na terytorium 

Litwy znajduje się 3 z 18 punktów łuku: 1 w rejonie rakiskim i 2 w 

rejonie wileńskim (w starostwie niemeńczyńskim i niemieskim). Punkty 
te są oznakowane słupami pamiątkowymi i symbolem UNESCO. 

 

Mierzeja Kurońska - to wąski, długi półwysep, w postaci piaszczystego wału, w 

południowo-wschodniej części wybrzeża Morza 

Bałtyckiego. Mierzeja oddziela Zalew Kuroński od 

otwartego Morza Bałtyckiego Mierzeja jest podzielona 

między częścią południową Rosji i częścią północną 

Litwy. Znajdują się na niej drugie pod względem 

wysokości (kompleksy) wydm w Europie. Cały obszar 

litewskiej części mierzei leży administracyjnie w 

granicach miast Nerynga i Kłajpeda. 

 
W 2000 r. 

Mierzeja 

Kurońska 

została 

zapisana na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

Mierzeja Kurońska odwiedzana jest przez około 8 tys. osób 

dziennie. Na mierzei występuje około 900 gatunków roślin. 

Lasy zamieszkują łosie, sarny, lisy i dziki oraz ponad 100 

gatunków ptaków, a każdego roku migruje tędy ok. 

miliona ptaków. Można tu też uprawiać windsurfing i 

żeglarstwo. Istnieją również liczne muzea, które 

prezentują jantarową biżuterię. 



Kłajpeda - Kłajpeda, dawniej Memel, gdyż w 1252 

r. Kawalerowie Mieczowi zbudowali tu zamek Memelburg, 

wokół którego zaczęło powstawać miasto. Jest to trzecie 

pod względem wielkości miasto na Litwie, główny port 

litewski, ważne centrum handlowe, przemysłowe i 

kulturalne, stolica Litwy Zachodniej. Miasto 

wielonarodowościowe, około 35 % mieszkańców stanowią 

Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini. 

 

Największe atrakcje Kłajpedy  to  Muzeum 
Morza i Delfinarium. 
W dawnej twierdzy pruskiej Kopgalis znajduje się Litewskie 

Muzeum Morza, możemy zobaczyć tu pingwiny, foki, lwy 

morskie, dużo gatunków ryb, zapoznać się z historią 

żeglugi na Bałtyku, obejrzeć też warto bogatą kolekcję 

muszli i korali. 

Obok muzeum mieści się Delfinarium zapraszające na 

występy delfinów – wyśmienitych aktorów, przedstawienia 

z ich udziałem widzowie oglądają z zapartym tchem, gdyż 

delfiny tańczą, malują, śpiewają, grają w koszykówkę, 

skaczą. W aktorów przekształcają się też foki, które 

potrafią zauroczyć swą zwinnością i szybkością. 

 
 

Połąga -  nadmorski kurort Litwy znajdujący się ok. 30 km 

od Kłajpedy. To urocze uzdrowisko słynie z niezwykle pięknego 

białego piasku na plażach i wydm, zwanych  "Saharą Północy". 

których w innych krajach bałtyckich prawie już nie ma 

Miejsce to zaczęło się przekształcać w uzdrowisko dzięki 

działalności polskiej rodziny arystokratycznej 

Tyszkiewiczów. Dzięki nim dziś możemy podziwiać piękny 

zespół pałacowy w skład którego wchodzi obecnie Muzeum 

Bursztynu oraz ogromny park z ogrodem botanicznym i 

różanym.  
 

Muzeum Bursztynu w Połądze jest jednym z najsłynniejszych w świecie muzeów. 

Założone w 1963  r., znajduje się w dawnej siedzibie Tyszkiewiczów, pałacu w kształcie 

podkowy. Zbudował go hrabia Feliks Tyszkiewicz w końcu XIX w., słynny litewski ród mieszkał w tej 

rezydencji do 1941 r.  

W muzeum znajduje się 

29 tys. eksponatów, 

można oglądać m. in. 

bogatą kolekcję inkluzji: 

zatopione w bursztynie 

ważki, motyle, kwiaty, 

nawet jaszczurki. 

Muzeum Bursztynu jest 

otoczone Ogrodem 

Botanicznym założonym 

przez hrabiego Feliksa 

Tyszkiewicza w 1897 r 

 
 
 
 
 
                    Opracowanie: Ola Ł i B.R. 

 


