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Mglisty poranek, jakim przywitało mnie 
miasto, napawał niepewnością. Wypogo-
dzi się czy poszarzeje zupełnie? Ponadto 
pierwszy rzucił mi się w oczy długi, pu-

dełkowaty budynek naprzeciwko dworców autobuso-
wego i kolejowego, nasuwając skojarzenie z ul. Kijow-
ską w Warszawie. Okoliczności nie miały zatem wiele 
wspólnego z  wyobrażeniami o  urzekającej pięknem 
i historycznymi akcentami starówce z  listy UNESCO. 
Zmierzając w stronę hotelu, pocieszałem się legendą, 
zgodnie z którą w drugiej dekadzie XIV w. Giedymin 
założył Wilno w widłach Wilii (Neris) i Wilejki (Vilnii), 
na otoczonym puszczami wzgórzu. Ubił tam potężne-
go tura, a okolica spodobała mu się tak bardzo, że czę-
ściej niż w Kownie i Trokach bywał właśnie tu. 

O tym, że w każdej legendzie drzemie ziarno prawdy, 
przekonałem się już po kilku minutach, gdy dotarłem do 
1 Ostrej Bramy (Aušros Vartų 14). Przytulona do niej 

kaplica kryje cudowny obraz Matki Boskiej Ostrobram-
skiej – otoczony w  Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
kultem nie mniejszym niż Matka Boska Częstochow-
ska. Na początku XVII w. obraz zawieszono nad bramą, 
a powodem takiej decyzji w dużej mierze były zapewne 
znaczne rozmiary dzieła: 2 m wysokości i 1,65 m szero-
kości. Głowę Marii, trzymającej ręce skrzyżowane na 
piersi, okala promienny nimb. Wokół obrazu lśnią liczne 
wota. Gdyby starczyło mi cierpliwości, może odnalazł-
bym wśród nich tabliczkę ofiarowaną przez Józefa Pił-
sudskiego z napisem „Dzięki Ci Matko za Wilno”, o któ-
rej opowiadają niemal wszystkie przewodniki. 

Za Ostrą Bramą okołodworcowy klimat pierzchnął 
gdzieś niepostrzeżenie. Stare Miasto wciąż jednak nie 
sprawiało wrażenia wymuskanego jak na folderowych 
fotkach. Wręcz przeciwnie. Nie licząc sztandarowych 
obiektów, trzeba jeszcze włożyć wiele pracy i kapitału, 
by poszczerbione zębem czasu kamienice i nawierzch-
nie ulic odzyskały blask. Ale nawet mimo to starówka 
miała magiczny powab, wzmacniany świadomością, że 
po jej zaułkach błąkają się duchy siedmiu wieków. 

Oddalony 200 m od bramy hotel 2 Domus Maria 
(Aušros Vartų 12), w którym się zatrzymałem, jest tego 
znakomitym dowodem. Mieści się w  dawnym klasz-
torze, który wraz z kaplicą ostrobramską i kościołem 
św. Teresy tworzył sakralny kompleks przytulony do 
miejskich murów. Przyjemne pokoje (50 euro za dobę) 
urządzono w  mnisich celach. Nie po raz pierwszy 
zresztą, bo na przełomie XIX i XX w. była tutaj szkoła 
z  internatem dla dziewcząt. Nawet pogrążony w głę-
bokim śnie – pomyślałem – pozostanę na historycznym 
szlaku, jakiego miałem zamiar się trzymać. 

Najstarsze ulice – Aušros Vartų (Ostrobramska), 
Didžioji (Wielka) i  Pilies (Zamkowa) – tworzą oś Sta-
rego Miasta, wiodącą od Ostrej Bramy po pl. Kate-
dralny. Podążając nimi, minąłem filharmonię, ratusz 
i  uniwersytet. Tam zabawiłem dłużej ze względu na  
3 kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewange-

listy (Šv. Jono 12), nazywany kościołem Świętych Janów. 
Barokowa świątynia szczyci się imponującą, 68-metro-
wą dzwonnicą. Porusza się w  niej okrężnym ruchem 
kula wahadła Foucaulta, a  na jednej z  kondygnacji, 
45 m nad ziemią, mieści się galeria będąca punktem wi-
dokowym – dostępnym dla każdego, bo na górę można 
zarówno wejść po 193 trzeszczących ze starości drew-
nianych stopniach, jak i wjechać nowoczesną windą. 

Kluczowym obiektem pl. Katedralnego, do którego 
niebawem dotarłem, jest 4 bazylika archikatedral-
na św. Stanisława i św. Władysława (Šventaragio), 
której białe ściany kontrastują z  ciemnym płaszczem 
drzew zajmujących zamkowe wzgórze. Odpowiedź na 
pytanie, dlaczego w mieście o  tak długiej historii naj-
ważniejsza rzymskokatolicka świątynia pochodzi do-
piero z  końca XVIII w., układa się w  długą opowieść 
o  nieszczęściach spadających na Wilno. Usytuowana 
tuż pod zamkiem, katedra cierpiała najbardziej. Trze-
ba ją było niejednokrotnie odbudowywać, co wiązało 
się z nadawaniem budowli cech stylu zgodnego z du-
chem czasu. Z drugiej strony świątynia była świadkiem 
najważniejszych w  dziejach Litwy wydarzeń. Blisko 
300  przechowywanych w  katedralnym skarbcu litur-
gicznych utensyliów tworzy bezcenną kolekcję dzieł 
sztuki sakralnej z okresu od XIV do XX w. 

Kulminacyjnym punktem sobotniego spaceru była 
5 Baszta Giedymina na zamkowym wzgórzu. Nosi 

nazwę na cześć założyciela miasta, choć zamek, któ-
rego jest pozostałością, powstał za panowania księcia 

↑

Stiklių gatvė, czyli 
ul. Szklana w dawnej 
dzielnicy żydowskiej. 
To chętnie odwiedzana 
część miasta, bo są tam 
restauracje i sklepiki, 
a klimat jak na krakow-
skim Kazimierzu, może 
tylko bardziej kolorowo. 

↑

Na płytach pokrywa-
jących pl. Katedralny, 
między wejściem do 
katedry a dzwonnicą, 
jest wypisane słowo 
stebuklas (cud). W tym 
miejscu podobno życze-
nia się spełniają. 

↑

Ostra Brama – dawna 
brama miejska, dziś 
sanktuarium maryjne. 
W dobudowanej do niej 
kaplicy zawieszony jest 
obraz Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. 

→

Taras na Baszcie  
Giedymina, nad którą 
łopocze litewska flaga, 
jest jednym z najlep-
szych punktów widoko-
wych w Wilnie. 
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Niektórzy szukają w Wilnie narodowych pamiątek.  
Inni podążają szlakiem zabawy – przez kluby  
i puby. Ja wybrałem spacer historyczny, ale bez  
koncentrowania się na polskich akcentach. 

WILNO

Witolda. Mieści dziś muzeum, a  z platformy widoko-
wej, nad którą łopocze dumny litewski sztandar, rozta-
cza się kolejna godna uwagi panorama Wilna. 

Błąkając się po zejściu ze wzgórza po uliczkach 
dawnej dzielnicy żydowskiej, natrafiłem na urządzoną 
w  XV-wiecznej kamienicy restaurację 6 Lokys (Sti-
klių 8). Skosztowałem chłodnika z ziemniakami, chyba 
najbardziej znanej u nas litewskiej potrawy, a na dru-
gie danie zamówiłem ulubione danie księcia Giedymi-
na, czyli stek z dzika z borówkami i  słodką gruszką. 
Choć mam poważne wątpliwości co do archaiczności 
receptury, potrawa mi smakowała. Zwłaszcza z miej-
scowym, tradycyjnie warzonym ciemnym piwem. 

Po wileńskiej starówce można wędrować szlakiem 
kościołów. Albo szukać licznych polskich śladów, naj-
lepiej poczynając od tych związanych z  wieszczem 
Adamem Mickiewiczem. Nieopodal jego pomnika nad 
Wilejką, przy ul. Maironio, też przeszedłem. Ulica pro-
wadzi do późnogotyckiego 7 kościoła św. Anny (Ma-
ironio 8-1). Jak głosi anegdota, Napoleonowi świątynia 
tak się spodobała, że chciał ją przenieść do Paryża. 
A Mickiewicz? Mieszkał nieopodal, w kamienicy przy 
Literatų gatvė (Literackiej). 

Gdy wracałem niespiesznym krokiem do hotelu, 
paliły się już uliczne lampy. W  ich świetle zabytkowa 
część Wilna prezentowała się nader atrakcyjnie. 



ximos volorem

WILEŃSKIE IMPREZY I FESTIWALE

LWÓW

LUTY
Zapusty
Tradycyjne ostatki kończące 
karnawał trwały siedem dni. 
I wiązały się z wielkim obżar-
stwem, bo za progiem czaił się 
już Wielki Post. Współcześnie 
utarło się, że największa na 
Litwie sieć sklepów Maxima 
szykuje na zapustny wtorek 
ok. 3 t blinów. Elementem 
dawnej tradycji są natomiast 
korowody przebierańców oraz 
bój Lašininisa (Słoninowego) 
z Kanapinisem (Konopiowym). 
Zwycięża ten drugi, bo przez 
40 dni należy przecież unikać 
tłustych i mięsnych potraw. 

MARZEC
Kaziuki
Rozpoczynają się zawsze 
4 marca, w dniu św. Kazimierza 
– patrona Litwy. W al. Giedy-
mina i w zaułkach starówki 
rozstawiają stragany artyści 
oraz rzemieślnicy z Wileńszczy-
zny. Odbywają się przemarsze 
z chorągwią św. Kazimierza 
i zawody, np. w smażeniu blinów 
czy ubijaniu masła. Grają ludowe 
kapele. Bite są pamiątkowe mo- 
nety. I pojawiają się pierwsze 
palmy wielkanocne. 

MAJ
Dzień Muzyki Ulicznej
Nowa, świecka tradycja, 
imprezę bowiem organizuje się 
dopiero od 2007 r. Przyjęła się 
jednak w dorocznym kalendarzu 
wileńskich wydarzeń. Ba, rozpo-
wszechniła w kraju tak mocno, 
że w pierwszą sobotę maja na 
ulicach wielu litewskich miast 
koncertują muzycy zawodowi 
i amatorzy. 

CZERWIEC
Noc Świętojańska
Na Litwie chrześcijaństwo  
zakorzeniło się stosunkowo  
późno. Ślady pogańskie są tu 
więc wciąż wyjątkowo silne,  
co widać np. nocą z 23 na 
24 czerwca, podczas święta 
nakazanego przez Kościół 
w X stuleciu. Miało wykorzenić 

pradawne obrzędy związane 
z wiosenno-letnim przesileniem, 
celebrowane dobę wcześniej, 
w najkrótszą noc roku. Mimo jed-
nak, że patronem święta jest od 
tamtej pory św. Jan Chrzciciel, 
jego bohaterami są nadal woda 
i ogień – żywioły symbolizują-
ce żeński i męski pierwiastek 
w przyrodzie. 

WRZESIEŃ
Dni Stolicy
Wielodniowe obchody święta 
miasta na przełomie lata i je-
sieni. Wilno rozbrzmiewa w tym 
czasie muzyką, występują ulicz-
ne teatry, a głównymi festiwalo-
wymi scenami są Vingio Parkas, 
place Katedralny, Samorządowy 
i Ratuszowy, al. Giedymina oraz 
sale kinowe, w których odbywa-
ją się filmowe seanse. 

LISTOPAD
Vilnius Mama Jazz
Największy festiwal jazzowy 
na Litwie. Uczestniczą w nim 
profesjonalni muzycy – zespoły 
i soliści z kraju i zagranicy. 

Kalendarz imprez znajdziecie 
także na bogatej w informacje 
stronie www.poznajwilno.pl. 
Można z niej ściągnąć także 
przewodnik po litewskiej stoli- 
cy (w formacie pdf). Natomiast  
na www.vilnius-tourism.lt  
dostępna jest bezpłatna apli-
kacja na smartfony i tablety: 
Vilnius Tourism City Guide. 
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Niejeden sklepik w Wilnie mieści się w parterowej 
drewnianej chałupce – zarówno w pełnych bloków 
dzielnicach, jak i na starówce, obok zabytkowych 
budowli. Takie zaskakujące często akcenty tworzą 
magiczny klimat litewskiej stolicy. 

WILNO

Nocleg w klasztornych murach był napraw-
dę świetnym pomysłem. Panowała cudow-
na cisza, którą dopiero o  świcie wypełnił 
radosny świergot ptaków. Choć z  drugiej 

strony, może to wcale nie zasługa genius loci zamienio-
nego na hotel XVII-wiecznego gmachu, ale faktu, że 
była niedziela i Wilno jeszcze spało? 

Przeglądając przed wyjazdem wileński przewodnik, 
marzyłem, aby wzbić się stąd w przestworza. W koszu 
balonu. Ponoć w pogodny dzień potrafi krążyć po nie-
bie nawet kilkanaście załóg. Taka podniebna podróż, 
czasami z  lądowaniem na pl. Katedralnym, kosztuje 
ok. 100 euro. Niestety, loty organizowane przez kilka 
firm odbywają się od kwietnia do października. Podob-
nie jest z  rowerami miejskimi sieci Cyclocity, które 
u  progu jesieni znikają z  ulic. Nikt w  tym czasie nie 
jeździ też hulajnogą z wielkimi kołami, jakie wypoży-
cza firma Riedėk Be Pedalų. A to doskonały sposób, by 
zwiedzać miasto, gdy jest ciepło. 

Szukając w zastępstwie innych atrakcji, pojecha-
łem trolejbusem nr 1 za rzekę (świetny rozkład na 
stronie www.stops.lt/vilnius; bilet 3-dniowy kosztuje 
ok.  6  euro). Wspiąłem się tam na 8 Wieżę Telewi-
zyjną (Sausio 13-osios 10). Jej strzelista sylwetka jest 
jednym z  charakterystycznych wileńskich obrazków. 
Wyrosła w 1981 r. i – podobnie jak ta berlińska czy mo-
skiewska – była przejawem modnego w  socjalistycz-
nych stolicach trendu. Ustanowiła również lokalny 
rekord. Wraz z iglicą sięga 326,5 m i chlubi się mianem 
najwyższej budowli w kraju. Na wysokości 165 m kręci 
się widokowa restauracja Paukščių Takas. Jej nazwa 
oznacza Drogę Mleczną. Racząc się kawą i podziwia-
jąc widoki, nie nudziłem się ani przez moment podczas 
pełnego, trwającego 45 min obrotu. 

Z wieżą związane są dramatyczne wydarzenia, ja-
kie miały miejsce w  nocy z  12 na 13 stycznia 1991 r. 
Rosyjscy komandosi zajęli wówczas obiekt, próbując 
przeciwdziałać dążeniu Litwinów do niepodległości. 
W walce zginęło 14 osób. Dla upamiętnienia krwawej 
ofiary, 13 stycznia Litwini obchodzą święto narodowe 
– Dzień Obrońców Wolności. Nawiązując do korzeni 
państwowości, w 2000 r., z okazji rocznicy koronacji 
Mendoga w XIII w., na wieży wywieszono ogromną fla-
gę. Od tamtego roku budowlę oświetla się też spekta-
kularnie podczas każdego Bożego Narodzenia, a w syl-
westra odpala fajerwerki. 

Wróciłem na lewy brzeg Wilii inną drogą, autobu-
sem nr 49, aby rzucić okiem na grupę budynków przy 
ul. Gynėjų. Mieści się w nich 9 Jono Meko Vizuali-
ųjų Menų Centras (Centrum Sztuki Wizualnej Jonasa 
Mekasa). Nadając mu imię „ojca chrzestnego amery-
kańskiej awangardy filmowej”, Wilno uczciło tym sa-
mym rodaka związanego z Nowym Jorkiem. 

Przeciąłem potem starówkę al. Giedymina (będącą 
częściowo deptakiem) i obchodząc od południa zamko-
we wzgórze, stanąłem na mostku przerzuconym przez 
zamaszysty meander Wilejki. Kratownica obwieszona 
jest tu kłódkami, z których wiele pordzewiało, wskazu-
jąc, że wileńscy zakochani już dawno ulegli światowej 
modzie zamykania serc na klucz. Miejsce wybrali przy 
tym nieprzypadkowo, gdyż od usytuowanego przy 
ul.  Maironio prawosławnego 10soboru Przeczystej 
Bogurodzicy (Maironio 14) prowadzi droga do naj-
bardziej romantycznego zakątka miasta – na Zarzecze 
(po litewsku: Užupis), nazywane wileńskim Montmar-
tre’em. Jest tam kameralnie, działają kultowe kluby, 
a restauracje słyną ze smacznych potraw. Modny zaką-
tek, prawie nigdy nie świeci pustkami. 

Poddając się atmosferze, zacząłem zaglądać do restau-
racji i przeglądać karty dań. Był to ostatni akord mojego 
niedzielnego spaceru, pragnąłem więc skosztować pod-
czas obiadu miejscowych delikatesów. W końcu zdecydo-
wałem się na restaurację 11Užupio Klasika (tłumacząc 
na polski: Klasykę Zarzecza) – niewielki, trącący w  wy-
stroju rustykalnymi nutami lokal przy ul. Užupio 28. Zwa-
żywszy na przenikliwy jesienny chłód, zdecydowałem się 
na dość energetyzujący zestaw. Na pierwsze danie – zupa 
z  borowików, na drugie – grillowana polędwica wołowa 
z  blanszowanymi pomidorami i  papryką w  przepysznym 
sosie. Niebo w gębie! Za 20 euro, z herbatą. 

A  potem była już tylko proza życia. Do hotelu po ba-
gaż i  znowu koło Ostrej Bramy – na dworzec. Viso gero! 
Do widzenia! O godz. 17 żegnałem Wilno z okien autobu-
su LuxExpress do Warszawy (ok. 80 zł w  jedną stronę), 
a w głowie kołatały przeżycia weekendu. 700 lat w 2 dni! 
Można? Można! Odczułem nawet satysfakcję, przemiesza-
ną jednak z  niedosytem. Spróbuję go zaspokoić za jakiś 
czas. Podczas kolejnej wizyty w mieście nad Wilią.  ▨

↑

Podczas wrześniowych Dni  
Stolicy ulice Wilna tętnią życiem. 

←

Ponoć na Zarzecze 
przyciąga ludzi z całego 
świata Syrena z Wilejki. 
Klimat tej dzielnicy 
broni się jednak sam, 
bez udziału najbardziej 
nawet atrakcyjnych 
legendarnych postaci. 

↓

Mierząca niemal 327 m Wieża 
Telewizyjna jest najwyższą 
budowlą na Litwie. Kryje się 
w niej obrotowa restauracja, 
z której w ciągu 45 min można 
obejrzeć panoramę miasta. 

→

Zainteresowanie  
turystów jest podsta- 
wą prosperity licznych 
sklepów z pamiątkami, 
butików czy galerii.  
Ich obecność zamienia 
spacer uliczkami wileń-
skiej starówki w pełną 
odkryć przygodę. 


