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Poznaj stare stolice Litwy

Zapraszamy Państwa do podróży po obecnej stolicy Litwy Vilnius
(Wilnie), po pierwszej stolicy Kernavė oraz po Trakai (Trokach), jednym
z najważniejszych centrum politycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wszystkie wspomniane miasta miały bardzo duży wpływ na historię i kulturę litewską, dlatego kryją w sobie dużo bardzo interesujących
obiektów. Poza tym wszystkie są otoczone niezmiernie piękną przyrodą. Nie sposób nie wspomnieć, iż starówka miasta Vilnius oraz zespół
gór zamkowych w Kernavė są wpisane do rejestru dziedzictwa
UNESCO.
Kernavė jest bardzo starą osadą, jedno z pierwszych miast litewskich. Do 1321 roku w Kernavė mieściła się rezydencja władców litewskich, dlatego jest nazywana pierwszą stolicą Litwy. Wielki Książę
Litewski Gediminas na jakiś czas przeniósł stolicę Litwy do Senieji Trakai, a za jakiś czas do Vilnius. Senieji Trakai do historii Litwy weszły jako
krótko egzystująca lecz bardzo ważna stolica. Niebawem ich miejsce zajęły Trakai, które sobie szczególnie upodobali władcy z dynastii Gediminaičiai, a szczególnie Wielki Książę Litewski Vytautas Didysis (Witold
Wielki).
Vilnius jako stolica Litwy w źródłach pisanych znajduje się od roku
1323. Tak więc już prawie 700 lat on jest najważniejszym centrum
politycznym, kulturalnym oraz ekonomicznym kraju.
Wszystkie wspomniane miasta oraz ich okolice są bardzo atrakcyjne
dla turystyki rowerowej. W Vilnius jest niemało szlaków rowerowych, a
w jego, Trakai i Kernavė okolicach znajduje się sporo wysokiej jakości,
niezbyt ruchliwych dróg, które są wygodne i całkiem bezpieczne dla
turystyki rowerowej. Okolice są bogate w punkty obserwacyjne oraz
piękną, cieszącą oko przyrodę.
A ci z Państwa, którzy nie posiadają własnego roweru, mogą go wypożyczyć, tym bardziej, że w samym Vilnius bodajże najwygodniej jest
skorzystać z systemu „Cyclocity“. Oprócz niniejszej usługi, w mieście
istnieje nie jeden punkt najmu rowerów. Do tras, które zaczynają się nie
w samym mieście Vilnius, najwygodniej jest przywieźć ze sobą rowery
samochodem. Do Trakai nietrudno dowieźć rower również pociągiem,
niektóre autobusy też wyrażają zgodę na transport rowerów. Rowery
można wypożyczyć też w Trakai i Kernavė.
W niniejszym wydaniu jest opisanych 9 tras rowerowych: 3 – w Vilnius, 3 – w Trakai, 2 – w Kernavė oraz jedna trasa, łącząca niniejsze
miasta. Wszystkie trasy rowerowe różnią się pod względem długości i
złożoności, lecz każda z nich na swój sposób jest interesująca. Do
przebycia jednych tras potrzebne jest przygotowanie fizyczne, inne zaś
będą atrakcyjne i dla początkujących rowerzystów, rodzin z małymi
dziećmi oraz seniorów.
Większość z niniejszych tras rowerowych nie są wyznaczone znakami specjalnymi, dlatego niniejsze wydanie pomoże Państwu nie zabłądzić oraz zwiedzić po drodze najbardziej interesujące miejsca.
Mamy nadzieję, iż niniejsze wydanie zachęci nie jednego z Państwa
do jazdy na rowerze, do poznania uczucia, które towarzyszy podczas
wyprawy rowerowej oraz do nowych wyzwań.
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MIĘDZY KULTURĄ
A PRZYRODĄ
Trasa rowerowa:
Plac Katedralny–Park Europejski–
Plac Katedralny
Długość trasy: ok. 46 km
Początek trasy: Plac Katedralny
GPS 54.685911, 25.286885
Zakończenie trasy: Plac Katedralny
GPS 54.685911, 25.286885
Vilnius – wspaniałe miasto dla rowerzystów. Prawie z każdego miejsca miasta, nawet z samego centrum, w kilkanaście minut z hałasu miejskiego można
uciec na łono przyrody. Istnieje możliwość praktycznie całe miasto przejechać
unikając zatłoczonych ulic, jadąc wygodnymi, otoczonymi zielenią ścieżkami rowerowymi. O tym Państwo się przekonają udając się na wycieczkę rowerową od
Placu Katedralnego do Parku Europejskiego.
Nie trzeba się przejmować, jeżeli nie
posiadają Państwo roweru. W Vilnius nie
jest trudno o rower – jest niemało wypożyczalni rowerów, a w ciepłe pory roku
działa miejski system wypożyczalni rowerów.
Niniejszą trasę można by podzielić na
dwie części: Plac Katedralny – Kościół
Trinapolis – Park Europejski. Długość
pierwszego odcinku wynosi 7 km w jedną
stronę. Faktycznie cała trasa to ścieżki
rowerowe, dlatego jest ona bezpieczna,
łatwa nawet dla dzieci małoletnich oraz
osób starszych. Do przebycia drugiej części trasy potrzebne jest większe przygotowanie, ponieważ w jedną stronę trzeba
przejechać ponad 20 km, również pojawi
się różnorodne podłoże (żwirówka, kocie
łby – droga brukowa), dość strome drogi
pod górę, część dystancji trzeba będzie
przebyć drogą samochodową.
Więc że bez obaw – stańcie Państwo
oko w oko z niezapomnianą przygodą,

która będzie bogata we wszystko: i interesujące zabytki kulturowe, i cieszące
oczy widoki na przyrodę!
Na początku niniejszej trasy rowerowej – Placu Katedralnym – przywita Państwa pomnik założyciela miasta Vilnius,
Wielkiego Księcia Litewskiego Gediminas (1275–1341) , główna świątynia Litewskiego narodu katolickiego Archikatedra Bazylika im. Św. Stanisława i Św.
Władysława
, niedawno odbudowana
rezydencja Litewskich Władców – Pałac
Władców
, imponująca Góra z Zamkiem Gedimina
.
W rzeczywistości w samym Placu Katedralnym można by było spędzić większą część dnia – tyle tu jest do obejrzenia. Lecz czeka nie mniej interesująca
podróż, dlatego nie zwlekając kierujcie
swoje rowery w stronę mostu Mindaugo.
Najpierw trzeba będzie przejechać przez
plac, pośrodku którego ujrzą Państwo
pomnik pierwszego i jedynego króla litewskiego Mindaugasa (1253–1263) .
Pomnik ów był postawiony z okazji 750ątej rocznicy koronacji króla. Prosimy
zwrócić uwagę na cokole pomnika, na
którym są oznaczone najważniejsze
święta pogańskie oraz chrześcijańskie.
Tuż za pomnikiem Mindaugasa znajduje się duży budynek w jasnym kolorycie – to Nowy Arsenał Broni
, jeden z
najstarszych budynków zespołu pałacowego w mieście Vilnius. Obecnie w Nowym Arsenale Broni znajduje się Litewskie Muzeum Narodowe, w którym można obejrzeć ekspozycje Wielkiego Księstwa Litewskiego, eksponaty z życia codziennego chłopstwa litewskiego, wyrobów krzyży oraz inne.
Po przejechaniu przez most Mindaugo na drugą część rzeki Neris, ujrzą Państwo budynek z rzeźbą kobiety, w rękach
trzymającej latarnię. To Muzeum Energetyczne oraz Techniczne
.
Za mostem skręćcie Państwo w prawo i jedźcie świetną ścieżką rowerową
koło rzeki. Ta ścieżka rowerowa należy
do Europejskiej trasy „Eurovelo 11“. Przy
niej są urządzone place na odpoczynek
oraz postawione tablice informacyjne. Ta
część trasy jest bardzo przyjemna i urocza, ponieważ długi czas po prawej stronie towarzyszyć Państwu będzie rzeka
Neris.
Po przejechaniu trochę ponad kilo-
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metr, zatrzymajcie się Państwo w Tuskuleńskim Parku Pokoju . Park ten został
założony w cześć ofiar reżimu Sowieckiego. W latach 1944–1947 w miejscu
tym byli torturowani, zabijani oraz potajemnie chowani z władzami Sowieckimi
walczący rezystencji. Trudno sobie nawet wyobrazić owe wypadki tragiczne dzisiaj, chodząc po spokojnym parku i oglądając elegancki pałac byłego dworu Tuskuleńskiego z okresu klasycyzmu, w którym jest otwarta ekspozycja pod nazwą
„Tajemnice dworu Tuskuleńskiego“.
Jadąc dalej mniej więcej kilometr, po
prawej stronie ujrzą Państwo niewielką
zatokę – Żirmunski park zimowy. Park
ten w latach 20-iestych ubiegłego stulecia wykopał pewien biznesman, który
miał w planach w porcie rozwijać handel.
Po przejechaniu paruset metrów dojadą
Państwo do plaży Żirmunai
, więc jeżeli jest dzień upalny – mają Państwo
okazję wykąpać się i orzeźwić!
Za 2,4 km., po przejechaniu przez
most Valakampiai, ujrzycie pomnik przyrody – około 200 lat rosnący i oko cieszący dąb Żirmundzki
. Trudno go nie
zauważyć, ponieważ mierzy około 35
metrów wysokości!
Po odpoczęciu pod starymi konarami
dębu ruszajcie dalej – do kościoła Trinapolskiego
już całkiem niedaleko. Tym
razem na krótko trzeba będzie pozostawić ciszę przyrody i powrócić do miasta – przejechać przez ruchomą ulicę Verkiai. A jadąc dalej Państwo już ujrzą białe
wierze Świętej Trójcy, lub zwanego inaczej kościoła Trinapolskiego (XVIII a.).
Jeżeli Państwo jadą krótszą trasą, w
tym miejscu już kończy się podróż. A jeżeli mają zamiar jechać dalej, przy kościele Trinapolskim skręćcie na lewo i
znajdą się Państwo na szlaku Kalvaryjskiej Drogi Krzyżowej. Obecna trasa prowadzi mniej więcej kilometr przez las, a
ścieżka nie zawsze będzie dobrej jakości. Lecz to żaden problem! Można po
prostu iść prowadząc rower, podziwiać
naprawdę piękną przyrodę oraz stacje
Drogi Krzyżowej, które Państwo ujrzą
nawet bez skręcania z drogi. Kalwaryjska Droga Krzyżowa znajduje się w bardzo pięknej okolicy, malowanej pagórkami, a powstała ona w wieku XVII jako
znak wdzięczności Bogu za zwycięstwo
nad wojskiem rosyjskim. W miejscu tym
bywają nie tylko pielgrzymi. To jest bardzo lubiane miejsce przez mieszkańców
miasta, którzy tu spędzają czas na przechadzkach, wypadach za miasto, lub po
prostu aktywnie wypoczywają. Szczególnie pięknie jest przy rzeczce Cedron
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(Baltupis).
Po skręceniu w lewo za XXVII stacją
Drogi Krzyżowej żwirówką dojadą Państwo do drogi asfaltowej. Po przejechaniu nią 200 metrów trzeba skręcić na prawo. Droga prowadzi przez kościół Znalezienia Krzyża Świętego
, który najczęściej jest zwany po prostu kościołem
Kalwaryjskim (XVIII wiek), za kościołem
znowu rozpoczyna się bardzo dobra,
oznaczona ścieżka rowerowa. Jadąc tą
ścieżką przy ulicy Jeruzale, po prawej
stronie Państwo ujrzą Muzeum Celnictwa , w którym jest przedstawiana działalność celni litewskiej od czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Dalej trasa ciągnie się przez ulice Jeruzalės oraz Žaliųjų ežerų do dworu Verkiai. To miejsce jest szczególne, legendarne. Najważniejszy akcent tego miejsca – XVII wieczny dwór, niegdyś głośny
ze swojego przepychu, a szczególniej,
do dnia dzisiejszego przetrwałych jego
skrzydeł. Nie mniej imponująca jest i okolica dworska: wielkie drzewa, cieniste
ścieżki parkowe, bardzo imponująca panorama doliny rzeki Neris, która pełnym
obrazem ujawnia się z placu widokowego.
Nie jest łatwo zostawić piękny pałac
Verkiai
, lecz nadszedł czas udać się
w dalszą drogę, tak więc jedźcie Państwo w stronę jeziora Balsis. A do niego
pozostało 7 km drogi. Żeby tam dotrzeć
trzeba powrócić do ulicy Žaliųjų ežerų,
przejść przez ulicę i już zacznie się asfaltowa ścieżka rowerowa. Po przejechaniu
2 kilometrów zamieni się ona w dość
dobrej jakości ścieżkę leśną. Po drodze
prawdopodobnie Państwo zwrócą uwagę na samotnie stojący nagrobek... a jest
on symbolem sumienia ludzkiego
. Postawiony został w 2002 roku, gdy ktoś w
tym miejscy wywalił wielką kupę odpadów betonowych.
Gdy Państwo dojadą do jeziora Balsiai, na pewno będzie sam czas na odpoczynek. W południowym brzegu znajdą
Państwo miejsce wypoczynkowe. W
miejscu tym do wynajęcia są łódki, rowery wodne, oraz jest plaża . W części
wschodniej znajduje się punkt obserwacyjny. To jest miejsce, gdzie można się
wykąpać, odpocząć, zjeść, ponieważ z
tego miejsca Państwo udadzą się już
prosto do Parku Europejskiego, a do
niego pozostało jeszcze 9 kilometrów drogi. Od tego miejsca praktycznie aż do Parku Europejskiego większą część drogi
trzeba będzie przebyć drogą samochodową – trasa biegnie ulicami Žaliųjų ežerų oraz Europos Parko.

W parku Europejskim
można spędzić praktycznie cały dzień. Tu jest Muzeum Sztuki Współczesnej, znajdujące
się pod gołym niebem, zajmujące 55 ha.
A eksponowanych tu jest ponad 100 dzieł
sztuki, których autorzy pochodzą z 34
krajów świata. To jest jeden z najbardziej
imponujących muzeum na całym świecie
pod gołym niebem. Park ten jest wpisany
do 50-ątki najciekawszych miejsc sztuki
na świecie.
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WARTO ZWIEDZIĆ:
Pomnik Wielkiego księcia
Giedymina
54.685316, 25.288642
Archikatedra-Bazylika w Wilnie
Katedros a. 2, Vilnius
54.685815; 25.287437
+370 5 261 1127
parapija@katedra.lt
www.katedra.lt
Zamek Wielkich Książąt
Litewskich
Katedros a. 4, Vilnius
54.685877; 25.289068
+370 5 212 7476
info@valdovurumai.lt
www.valdovurumai.lt
Góra Giedymina
Arsenalo g. 5, Vilnius
54.686609; 25.290731
+3705 261 7453
pilis@lnm.lt
www.lnm.lt
Pomnik Króla Mendoga
54.687514, 25.288753
Nowy Arsenał
Arsenalo g. 1, Vilnius
54.687291; 25.289197
+370 5 262 9426
informacija@lnm.lt
www.lnm.lt
Muzeum Energetyki i Techniki
Rinktinės g. 2, Vilnius
54.690021; 25.287796
+370 5 278 2085
info@emuziejus.lt
www.emuziejus.lt
Memorialnym zespole i Park
Pokoju w Tuskulanach
Žirmūnų g. 1F, Vilnius
54.698757; 25.303428
+370 5 275 0704
tuskulenai@genocid.lt
www.tuskulenumemorialas.lt

Po obejrzeniu Parku Europejskiego tą
samą drogą powrócą Państwo do centrum miasta Vilnius.

Plaża w Żyrmunach
GPS 54.723474, 25.311992

Dąb w Żyrmunach
GPS 54.727596, 25.308293
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Kościół Świętej Trójcy i klasztor
Trynitarzy w Trynopolu
Verkių g. 70, Vilnius
54.731034; 25.291165
trinapolis@vilnensis.lt
Kościół Znalezienia Krzyża
Świętego w Wilnie
Kalvarijų g. 327, Vilnius
54.740406; 25.279868
+3705 269 74 69
info@vilniauskalvarijos.lt
www.vilniauskalvarijos.lt
Muzeum celne
Jeruzalės g. 25, Vilnius
54.745009; 25.279079
+370 5 279 6346
arvydas.pranevicius@cust.lt
Pałac w Werkach
Žaliųjų Ežerų g. 49, Vilnius
54.748143; 25.292131
+370 5 271 1618
botanika@botanika.lt
Pomnik poświęcony sumieniu
ludzkiemu
54.776101,25.320563
Plaża nad jeziorem Balsis
54.785169, 25.334924
Park Europy
Joneikiškių k., Vilniaus r.
54.831012; 25.351461
+370 52 377 077
hq@europosparkas.lt
www.europosparkas.lt

Trasa rowerowa:
Plac Katedralny–Park
Europejski–Plac
Katedralny

Trasa rowerowa:
Plac Katedralny–Park
Europejski–Plac
Katedralny

ROWEREM
PO STARÓWCE
Trasa rowerowa:
Plac Katedralny–Park Vingis–
Plac Katedralny
Długość trasy: ok. 11 km
Początek trasy: Plac Katedralny
GPS 54.685911, 25.286885
Zakończenie trasy: Plac Katedralny
GPS 54.685911, 25.286885
Obejrzeć starówkę miasta Vilnius jest
bardzo wygodnie i przyjemnie. Zobaczycie Państwo o wiele więcej niż jadąc samochodem albo idąc na piechotę, a zarazem to będzie wspaniała gimnastyka dla
ciała!
Stare miasto Vilnius – to jedna z największych i najpiękniejszych starówek
Europy Centralnej oraz Wschodniej. Stare miasto jest bogate w architekturę, zabytki kulturalne, muzea oraz galerie. Z
tego powodu szybko go obejrzeć nie sposób, a dosłownie co kilka metrów jest jakiś obiekt wart dokładniejszego obejrzenia.
Jeżeli Państwo mają zamiar nie tylko
przejechać się rowerem tytułem relaksu,
lecz również obejrzeć muzea, kościoły i
inne miejsca turystyczne oraz zjeść w kawiarni, nie zapomnijcie zadbać o bezpieczeństwo własnego lub wynajętego roweru. Po starym mieście Vilnius szczególnie wygodnie jest jeździć rowerem wypożyczonym w systemie „Cyclocity“. Rower można wypożyczyć oraz zostawić w
specjalnych punktach, których jest ponad dwadzieścia i nie trzeba będzie się
martwić o jego bezpieczeństwie.
Większa część niniejszej trasy biegnie ścieżkami rowerowymi, lecz parę ki-

lometrów trzeba będzie przebyć również
ulicami miejskimi. Jeżeli Państwu 10 km
to za długa trasa, mają Państwo do wyboru krótszą trasę – 3 km po samym centrum starego miasta Vilnius.
Podróż rozpoczyna się na Placu Katedralnym. Lecz najpierw lepiej nie wsiadać na rower, lecz obejrzeć przy okazji
miejsca turystyczne. Tu jest wyjątkowo
piękny zespół Archikatedry Bazyliki im.
Św.Stanisława oraz Św. Władysława
i
dzwonnicy. Również wart obejrzenia jest
Pałac Władców
oraz jego ekspozycje.
Z Placu Katedralnego udajcie się Państwo na prospekt Gedimino – to jest
główna ulica miasta. Cześć jezdni jest
przeznaczona tylko do jazdy rowerowej.
Gdy za 300 m zobaczą Państwo budynek poczty, popatrzcie na lewą stronę.
Po drugiej stronie ulicy jest modernistyczne oraz bardzo interesujące Muzeum Pieniądza . Tu można zapoznać
się z historią pieniędzy oraz banków
światowych, z litewskimi pieniędzmi a także samemu wybić tabliczkę upominkową. Rowery można zostawić przyczepione i zabezpieczone po drugiej stronie ulicy, przy wejściu do poczty, stojących stojaków na rowery.
Za kilkaset metrów od tego miejsca ujrzą Państwo Plac im. Vincas Kudirka, a w
jego centrum – pomnik dla wskrzesiciela
narodu litewskiego, publicysty, pisarza,
autora hymnu Republiki Litewskiej
(1858–1899) „Pieśń Narodowa“ Vincas
Kudirka
. Za nim jest pałac Rządu Republiki Litewskiej
. To jest miejsce w
którym trzeba podjąć decyzje - jechać trasą 10 czy 3 kilometrową. W wypadku wyboru krótszej trasy skręcajcie na lewo na
ulicę Vilniaus, a do jej końca, gdzie znowu rozpocznie się ścieżka rowerowa, bę-
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dziecie Państwo jechać starodawną drogą brukową. Gdy dojedziecie ścieżkę rowerową, dalej jedzcie do placu Moniuszki a w tym miejscu stykają się długa
i krótka trasy.
Jeżeli zdecydowaliście się na przebycie dłuższej trasy, jedźcie dalej przez
prospekt Gedimino. Całkiem niedaleko
po prawej stronie zobaczą Państwo maleńki plac, w którym stoi pomnik dla litewskiej pisarki oraz działaczki oświaty Julija
Žymantienė-Żemaitė (1845–1921) . Po
przejechaniu następnych kilkaset metrów znajdą się Państwo na placu Lukiškės (Łukiszki)
, który z innych najbardziej wyróżnia się nietypowymi ścieżkami o lekko czerwonym kolorze. Plac ten
istnieje od XIX w., powstał gdy miasto intensywnie się rozwijało. Wówczas w tym
miejscu był wielki targ.
Po drugiej stronie prospektu Gedimino znajduje się Muzeum Ofiar Ludobójstwa . Budynek był postawiony w roku
1899 i pełnił funkcje pałacu sądu miejskiego. W latach 1944–1991 stał się siedzibą Pododdziału Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego
(NKGB) na Litwie oraz więzieniem. W
tym budynku zamordowano ponad tysiąc
ludzi, a większa część z nich to działacze
na cześć wolności Litwy. W muzeum
można obejrzeć ekspozycje związane z
przestępstwem sowieckim, celę w której
byli rozstrzelani ludzie, izolatkę w której
byli przesłuchiwani więźniowie oraz cele
więzienne. Rowery można zostawić przy
płocie muzeum lub przy stoiskach na
prospekcie Gedimino.
Dalej trasa prowadzi również po prospekcie Gedimino, gdzie po prawej stronie pojawi się imponujący budynek w szarym kolorze. To Biblioteka Narodowa im.
Martyno Mažvydo
, centralna biblioteka na Litwie. A tuż przy niej – Sejm Republiki Litewskiej
.
Niebawem natkną się Państwo na rzekę Neris. Jedźcie przez most Žvėryno, a
na jego końcu pojawią się piękne kopuły
Cerkwi Ikony Matki Bożej „Znak“ z okresu bizantyjskiego (1903). W tym miej-

scu kończy się ścieżka rowerowa i mniej
więcej kilometr trzeba będzie jechać
ulicą wraz z samochodami.
Po przejechaniu ulicą A.Mickevičiaus
(A.Mickiewicza) około kilometra, trzeba
skręcić na prawo na ulicę Birutės. Na
skrzyżowaniu przy ulicy Treniotos znowu
rozpoczyna się ścieżka rowerowa, która
zaprowadzi Państwa do jednego z największych parków wileńskich - park Vingis. Ścieżki są tak atrakcyjne że chciałoby się jechać z rozpędem, lecz trzeba
mieć na uwadze, iż w każdym momencie
na drodze może pojawić się jadący na rolkach, piesi lub małe dzieci. Jeżeli mają
Państwo ochotę na bardziej ekstremalną
przejażdżkę, trzeba poszukać jakiejś
ścieżki o naturalnym podłożu w bardziej
ustronnym miejscu.
W parku Vingis jest kawiarnia, sad botaniczny, punkt wynajmu rowerów oraz rolek, klub łuczników, a w ciepłe pory roku
tu odbywają się różne publiczne treningi:
bieg, chodzenie nordic walking i inne.
Po dojechaniu skrzyżowania z drogą
samochodową trzeba trzymać się prawej
strony i dojadą Państwo do estrady letniej. Latem tu odbywa się wiele imprez,
są organizowane koncerty głośnych artystów zagranicznych. Po objechaniu estrady
trzeba trzymać się prawej strony
aż dojadą Państwo do bramy parkowej.
Przy niej po lewej stronie zobaczą Państwo cmentarz żołnierzy niemieckich .
Tu jest pochowanych prawie 3 tysiące
niemieckich, austriackich, węgierskich i
innych narodowości żołnierzy, którzy zginęli w czasie w obu wojnach światowych.
Gdy Państwo już wyjadą z parku, dalej droga prowadzi przez ul M.K. Čiurlionio – tu trzeba będzie jechać drogą brukową. Mniej więcej kilometr jest bruk, a
potem przy ulicy V. Mykolaičio – Putino
znowu zacznie się ścieżka rowerowa. Po
prawej stronie zobaczą Państwo jedną z
najpiękniejszych cerkwi miasta – Cerkiew Świętych Konstantyna i Michała ,
(1913 rok).

Dalej trasa prowadzi ulicą K. Kalinausko i po spuszczeniu się z góry trzeba będzie przejechać przez ulicę Pylimo oraz
niedużą uliczkę Palangos i znajdą sie
Państwo na ulicy Vilniaus. Po skręceniu
w prawo niebawem znajdą się Państwo
przy skwerze Moniuszki, w którym stoi pomnik dla głośnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki (1819–1872)
, który tu mieszkał prawie 20 lat. W
skwerze znajduje się też kościół Św. Katarzyny
(XVIII wiek), który obecnie
pełni funkcje sali koncertowej.
Dalej trzeba jechać ścieżką rowerową, która jest oznaczona na chodniku po
lewej stronie. Jadąc ścieżką znajdą się
Państwo na ulicy Vokiečių, która się kończy przy Ratuszu wileńskim
. W miejscu tym, które jest głównym placem miasta, pierwszy ratusz był postawiony pod
koniec XVIII wieku na podstawie projektu
najgłośniejszego litewskiego archtekta
Laurinasa Gucevicziusa.
Jadąc dalej ratusz pozostanie po lewej stronie a Centum Sztuki Współczesnej
po prawej, a ścieżka rowerowa prowadzi przez ulicę Rudininkai. Przy kościele z okresu barokowego Wszystkich
Świętych
trzeba skręcić na lewo na
ulicę Visų Šventųjų (Wszystkich Świętych). Po przejechaniu paruset metrów
zobaczą Państwo niewielki park imienia
Lazdynų Pelėda
oraz jej dedykowany
pomnik.
Ulica Visų Šventųjų styka się z ulicą
Bazilijonų – w tym miejscu trzeba skręcić
na lewo i jechać dalej, aż zobaczą Państwo po lewej stronie Aušros Vartai
(Ostrą Bramę)
. Kiedyś tu była brama
obronna miasta. Obecnie tu jest Kaplica
z Ikoną Matki Bożej Miłosierdzia, w której
jest przechowywany obraz Najświętszej
Marii Panny (ok. 1520–1530). Każdego
roku dziesiątki tysięcy pielgrzymów z
całego świata przyjeżdża obejrzeć obraz
oraz prosić o łaskę Najświętszą Marię
Pannę.
Za Ostrą Bramą jakiś czas trzeba
będzie jechać starodawnym brukiem. Po
prawej stronie zobaczą Państwo kościół
Św. Teresy (1633–1650)
, który słynie
jednym z najpiękniejszych ołtarzy na
Litwie. Kościół ten jest jednym z najstarszych budynków barokowych na Litwie.
Całkiem niedaleko jest Cerkiew Św. Ducha
– główna cerkiew prawosławnych
litewskich. Szczególnie ona słynie ze
swego przepięknego ikonostasu –
ścianki dzielącej ołtarz od innej części
cerkwi. Kilkaset metrów dalej stoi jeszcze
jedna świątynia – w XVII wieku wy-
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budowany kościół Św. Kazimierza
.
Jak głosi legenda, jego kamień węgielny,
który obecnie można zobaczyć w ścianie, z Antakalnis (Antokola) przytoczyło
700 ludzi. Istnieje możliwość wejścia na
wieżę kościoła gdzie można posłuchać
odgłosów wiatru, które zlewają się w jedną muzyczną całość. Rowery można zostawić po drugiej stronie ulicy przy stojakach dla rowerów.
Nieopodal cerkwi Św. Mikołaja
i
znowu zaczyna się ścieżka rowerowa.
Skończy się ona przy pałacu Chodkiewiczów w którym jest Galeria Malarstwa
miasta Vilnius
– zobaczą go Państwo
po prawej stronie, a tuż przy Cerkwi Św.
Piatnickiej Paraskewy
znowu jest
ścieżka rowerowa. Legenda głosi, iż w tej
cerkwi car Piotr I ochrzcił dziadka poety
Aleksandra Puszkina Hannibala, pochodzącego z Afryki.
Ostatni odcinek tej trasy – to ścieżka
rowerowa po ulicy Pilies. Samochodów
praktycznie tu nie ma, lecz chodzą piesi,
dlatego trzeba jechać ostrożnie. Na końcu trasy i znów Państwo ujrzą piękny
Plac Katedralny.
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WARTO ZWIEDZIĆ:
Archikatedra-Bazylika w Wilnie
Katedros a. 2, Vilnius
54.685815; 25.287437
+370 5 261 1127
parapija@katedra.lt
www.katedra.lt
Zamek Wielkich Książąt
Litewskich
Katedros a. 4, Vilnius
54.685877; 25.289068
+370 5 212 7476
info@valdovurumai.lt
www.valdovurumai.lt
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Muzeum Pieniądza
Totorių g. 2/8, Vilnius
54.686447; 25.282524
+370 5 268 0334
muziejus@lb.lt
www.pinigumuziejus.lt
Pomnik Vincasa Kudirki
54.687494, 25.280578
Rząd Republiki Litewskiej
54.688151, 25.280935
Pomnik Žemaitė
54.688361, 25.274112
Plac Łukiski
54.689341, 25.270909
Muzeum Ofiar Ludobójstwa
Aukų g. 2A, Vilnius
54.688139; 25.270727
+370 5 249 8156
muziejus@genocid.lt
www.genocid.lt/muziejus
Biblioteka Narodowa im.
Martynasa Mažvydasa
54.690612, 25.263463
Sejm Republiki Litewskiej
54.690636, 25.261568
Cerkiew Znamieńska
Vytauto g. 21, Vilnius
54.690708; 25.257359
+370 5 275 1375
Estrada w Parku Zakret (Vingis)
54.683164, 25.235751
Cmentarz żołnierzy niemieckich
z I wojny światowej
54.684196, 25.248709
Cerkiew św. św. Konstantyna i
Michała
J. Basanavičiaus g. 27, Vilnius
54.682084; 25.268528
Pomnik Stanisława Moniuszki
54.681975, 25.280638
Kościół Św. Katarzyny
Vilniaus g. 30, Vilnius
54.681808; 25.281016
+370 5 212 2913
kotrynosbaznycia@gmail.com
www.kultura.lt
Ratusz Wileński
Didžioji g. 31, Vilnius
54.678055; 25.286922
+370 5 261 8007
vrotuse@centras.lt
www.vilniausrotuse.lt
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Centrum Sztuki Współczesnej
Vokiečių g. 2, Vilnius
54.677925; 25.286161
+370 5 212 1945
info@cac.lt
www.cac.lt
Kościół Wszystkich Świętych
Rūdninkų g. 20 /
Visų Šventųjų g. 1, Vilnius
54.675759; 25.284069
+370 5 261 7434
Pomnik Lazdynų Pelėda
54.675829, 25.285573
Ostra Brama
Aušros Vartų g. 12, Vilnius
54.674181; 25.289583
+370 5 212 3513
rastine@ausrosvartai.lt
www.ausrosvartai.lt
Kościół Św. Teresy
Aušros Vartų g. 14, Vilnius
54.675028; 25.289551
+370 5 212 3513
rastine@ausrosvartai.lt
www.ausrosvartai.lt
Cerkiew Św. Ducha
Aušros Vartų g. 10, Vilnius
54.675512; 25.290484
www.kazimiero.lt
Kościół Św. Kazimierza
Didžioji g. 34, Vilnius
54.677575; 25.288296
+370 5 212 1715
kazimierobaznycia@gmail.com
www.ausrosvartai.lt
Cerkiew św. Mikołaja
Didžioji g. 12, Vilnius
54.679872; 25.288559
+370 5 261 8559
Wileńska Galeria Obrazów
Didžioji g. 4, Vilnius
54.680534; 25.288838
+370 5 212 4258
galerija@ldm.lt
www.ldm.lt
Cerkiew św. Paraskiewy
Didžioji g. 2, Vilnius
54.680867; 25.289251
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Trasa rowerowa:
Plac Katedralny–Park
Vingis–Plac Katedralny

Trasa rowerowa:
Plac Katedralny–Park
Vingis–Plac Katedralny

Z WRZAWY MIEJSKIEJ
NA ŁONO PRZYRODY
Trasa rowerowa:
Plac Katedralny – Antaviliai – jezioro
Balžio – Antaviliai – Plac Katedralny
Długość trasy: ok. 35 km
Początek trasy: Plac Katedralny
GPS 54.685968, 25.287528
Zakończenie trasy: Plac Katedralny
GPS 54.685968, 25.287528
Jeżeli wybiorą Państwo tę prawie 35cio kilometrową trasę, gwarantujemy niesamowite przeżycia: obejrzą Państwo
niemało interesujących miejsc w stolicy i
zarazem nacieszą oko bardzo piękną
przyrodą, otaczającą miasto Vilnius i
jego okolice. A jeżeli będą Państwo podróżować w ciepłym sezonie roku, zapraszamy do kąpieli w jeziorach! Czyż
nie jest to idealna wyprawa?!

Większą część trasy można przebyć
ścieżkami rowerowymi, część – jezdnią,
żwirówką oraz dróżkami leśnymi. Niemała część trasy jest oznaczona, a w tych
miejscach w których brak oznaczenia,
pomoże Państwu nie zabłądzić mapa.
Trasa rozpoczyna się w samym centrum miasta Vilnius – Placu Katedralnym.
Białe mury Bazyliki Archikatedralnej Św.
Stanisława i Św. Władysława
(XVIII
wiek) dają uczucie ciszy i spokoju – przynajmniej na chwilkę warto tu wejść i obejrzeć od środka tę najważniejszą świątynię na Litwie. Nieopodal Katedry znajduje się dzwonnica z XIII wieku – kiedyś
tu była wieża obronna Zamku Dolnego
. Całkiem niedaleko, za Archikatedrą
znajduje się i Zamek Dolny, zwany Rezydencją Władców Litewskich. Co prawda w drugiej połowie postawiona rezydencja nie dotrwała do dnia dzisiejszego,
była ona zburzona pod koniec wieku
XVIII, a odbudowana całkiem niedawno.
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Za Pałacem Władców widnieje najprawdziwszy symbol miasta Vilnius – góra Gedimina
wraz z wieżą obronną
Zamku Górnego. Na dachu jest plac
obserwacyjny z którego otwiera się przepiękna panorama starówki.
Między wejściem do Katedry a
Dzwonnicą na bruku jest płytka z napisem „Stebuklas“
. Żeby życzenie się
spełniło trzeba stanąć na nią i obrócić się
wokół swojej osi. Możecie życzyć sobie
cudownej podróży po mieście Vilnzius i
jego okolicach!
Z Placu Katedralnego wyruszcie jadąc między Pałacem Władców a Górą
Gedimina i jedźcie około 500 metrów
ścieżką rowerową przez park. Ścieżką
dojadą Państwo do ulicy K. Škirpos, która ciągnie się przy rzece Vilnia (Wilejka).
W tym miejscu trzeba skręcić na lewo.
Przy zbiegu rzek Vilnia i Neris po lewej
stronie widnieje bardzo imponujący budynek – Stary Arsenał Broni Zamku Dol-

nego (XVI wiek) – przechowalnia broni
oraz amunicji. Obecnie tu jest Muzeum
Sztuki Użytkowej
.
Przy muzeum jest most przez rzekę
Vilnia, przez który prowadzi dalsza trasa.
Za mostem trzeba przedostać się na drugą stronę jezdni. Jadąc ścieżką rowerową przy rzece Neris za 400 metrów ujrzą
Państwo XVII-wieczny barokowy pałac
zwany Pałacem Słuszków
. W roku
1694 postawił je wojewoda połocki Dominik Słuszko, przed tym zmieniając bieg
rzeki Neris. Z tego miejsca od czasu do
czasu trzeba będzie jechać jezdnią, więc
prosimy o ostrożność.

Po przejechaniu paruset metrów od
pałacu Słuszków, za mostem Žirmūnų,
można skręcić na prawo do ulicy K. Būgos i obejżeć powstały w XX wieku neobarokowy pałac Vileišių . Obecnie tu
jest Instytut Literatury i folkloru Litewskiego. Warto również obejżeć kościół
Św. Piotra i Pawła (XVII a.). To najsłynniejszy kościół z okresu barokowego,
którego wnętrza są fascynująco piękne:
są tu dwa tysiące figurek, bardzo piękny
żyrandol w formie łodzi, wartościowe

obrazy. Jeżeli macie zamiar wejść do kościoła, zadbajcie o bezpieczeństwo
swoich rowerów.
Po obejrzeniu pałacu oraz kościoła
znowu udajcie się w trasę rowerową i
oglądając widowiskowe brzegi Neris, jedźcie trochę ponad 2 kilometry, aż ścieżką dojedziecie na plac szkoły M. Daukšos. Bez obaw przejedźcie przez plac i
niebawem znajdziecie się na ulicy Antakalnio. Po wyjechaniu z placu szkolnego
skręćcie na lewo i mniej więcej za 200 metrów przejedźcie na drugą stronę jezdni.
Dalej jedźcie ścieżką rowerową kilkaset
metrów aż dojedziecie do dużego ronda.
Tu trzymajcie się prawej strony przy ulicy
Nemenčinės plentas. Tylko kilkaset metrów i znowu znajdziecie się na ścieżce
rowerowej, którą przejedziecie bez przeszkód około 10 kilometrów.
I chociaż ta ścieżka rowerowa nie jest
bardzo dobrej jakości, lecz przepiękne
widoki na Nemenczyńskie lasy sosnowe
sprawią, że niezbyt wygodna do jazdy
ścieszka okaże się małostką. Latem te
lasy są obite w jagody, a jesienią – w
grzyby, tak że jagód i grzybów można
uzbierać prawie nie zsiadając z roweru.
Ten odcinek trasy nie wszędzie jest
oznaczony, dlatego czasami warto spojrzeć na mapę, szczególnie gdy skończy
się ścieżka asfaltowa.
Jeżeli nie macie z sobą nic do picia
lub jedzenia, to nie bieda – po wyjechaniu z miasta będzie restauracja, kilka
sklepów spożywczych a trochę dalej, na
skrzyżowaniu z ulicą Balžio jest plac wypoczynkowy z altanką – tu można odpocząć i przekąsić.
Mniej więcej w 15 kilometrze trasy dojadą Państwo osadę Antaviliai. Tu trzeba
skręcić na prawo na ulicę Skarbelio. Za
cmentarzem Antavilijskim asfaltowa droga się kończy i zaczyna szosa żwirowa.
Nie trzeba się rozpędzać, ponieważ po
prawej stronie zobaczycie leśną dróżkę,
którą jadąc za parę minut wyłoni się
plaża jeziora Antaviliai
. Na pewno
wielką przyjemność sprawi kąpiel w
chłodnej wodzie jeziora. Nie mniej miło
będzie podziwiać wyrazistą, obrośniętą
sosnami linię brzegu jeziora. A jeżeli
Państwo mażą o spokoju i ciszy, można
pojechać na drugą stronę jeziora i
znaleźć zaciszne miejsce oraz kawałek
plaży tylko dla siebie. Nie dziwcie się,
jeżeli spotkacie tu kilku rybaków którzy tu
łowią szczupaki.
Całkiem bliziutko jest jeszcze jedno
niewielkie jeziorko Skarbelis
. Powróćcie leśną dróżką do skrzyżowania z
drogą żwirową i skręćcie żwirówką w
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prawo. Dróżka nie jest zbyt wygodna do
jazdy, ponieważ pełno na niej korzeni
drzew, lecz wszystko jedno warto wybrać
się tam, by na własne oczy zobaczyć intensywnie zielone jezioro Skarbelis. Tu
też można się wykąpać, jest też plaża.
Na plaży wsiadając na rowery jedzcie
w prawo a za kilkadziesiąt metrów znowu
skręćcie w prawo. Dalej jedzcie główną
drogą żwirową i za parę kilometrów wyjedziecie na asfaltowaną ulicę Baldžio. Tu
trzeba skręcić na prawo. Ruch na ulicy
Balžio jest dosyć intensywny, szczególnie latem, dlatego prosimy o szczególną
ostrożność. Po przejechaniu 300 metrów
po lewej stronie zobaczą Państwo jezioro
Balžiai
. Brzegi tego jeziora są bardzo
wygodne, piaszczyste, jet plaża, dlatego
w ciepły letni dzień tu odpoczywa sporo
ludzi. Latem przy jeziorze jest czynna
kawiarna pod gołym niebem, w której
można zjeść przed jazdą powrotną do
Vilnius.
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Po odpoczęciu wracajcie na ulicę
Balžio, skręćcie na lewo i jedzcie około 4
kilometrów do Nemenčinės plento (szosy
Niemeńczyńskiej). Ten odcinek drogi
przejadą Państwo bardzo szybko, ponieważ większa część drogi jest z górki. Gdy
dojedziecie do Nemenčinės plentas,
skręćcie na lewo i do miasta Vilnius powracajcie tą samą ścieżką rowerową, którą
tu i przyjechaliście.
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WARTO ZWIEDZIĆ:
Archikatedra–Bazylika w Wilnie
Katedros a. 2, Vilnius
54.685815; 25.287437
+370 5 261 1127
parapija@katedra.lt
www.katedra.lt
Zamek Wielkich Książąt
Litewskich
Katedros a. 4, Vilnius
54.685877; 25.289068
+370 5 212 7476
info@valdovurumai.lt
www.valdovurumai.lt
Góra Giedymina
Arsenalo g. 5, Vilnius
54.686609; 25.290731
+3705 261 7453
pilis@lnm.lt
www.lnm.lt
Płyta „Cud“
54.685721, 25.28692
Muzeum Sztuki Użytkowej
Arsenalo g. 3A, Vilnius
54.688314; 25.292308
+370 5 212 1813
tdm@zebra.lt
www.ldm.lt
Pałac Słuszków
54.691149, 25.297331
Pałac Vileišisa
54.695129, 25.305323
Kościół Św. Piotra i Pawła
Antakalnio g. 1, Vilnius
54.693970; 25.306052
+370 5 234 0229
ppbaznycia@gmail.com
Plaża nad jeziorem Antavilis
54.794377, 25.404112
Jezioro Skarbelis
54.795496, 25.4240421
Plaża nad jeziorem Balžis
54.792489, 25.432062

Trasa rowerowa:
Plac Katedralny –Antaviliai –
jezioro Balžio–Antaviliai–
Plac Katedralny

Trasa rowerowa:
Plac Katedralny –Antaviliai –
jezioro Balžio–Antaviliai–
Plac Katedralny

DROGA
KSIĘCIA WITOLDA
Trasa rowerowa:
Trakai–Senieji Trakai–Trakai
Długość trasy: ok. 14 km
Początek trasy: ul. Karaimų
GPS 54.649536, 24.930907
Zakończenie trasy: ul. Karaimų
GPS 54.649536, 24.930907
Zapraszamy na niedaleką (14 km)
lecz treściwą wyprawę z miejscowości
Trakai (Troki) do Senieji Trakai (Stare Troki) i z powrotem. Miejscowości te są
szczególnie ważne dla historii Litwy,
gdyż związane z wyniosłą i bardzo wpływową osobą Wielkiego Kzięstwa Litewskiego – z Witoldem Wielkim (około
1350-1430). Senieji Trakai to dawna stolica Litwy – uważane za miejsce urodzin
księcia Witolda. Trakai to podstawowa rezydencja tegoż władcy, gdzie spędził
wiele lat, stąd rządził krajem i tu zmarł w r.
1430.
A więc podczas niniejszej podróży nie
tylko zrelaksują się Państwo podczas
przejażdżki na rowerze, lecz i wiele dowiecie się o historii naszego kraju. Uwagę przykuje obfitość jezior okalających
osadę Trakai, swoista starówka miasta,
wypielęgnowane dziedzictwo kulinarne i
zachwycająca przyroda okolic! Część tej
trasy biegnie krętymi ścieżkami rowerowymi, część prowadzi drogą asfaltową.
Lecz niech to nie budzi obaw – samochody w mieście poruszają się wolno, a
kierowcy są uważni.

Lecz najpierw trzeba postarać się o
rower! Na tę podróż możemy Lecz najpierw trzeba postarać się o rower! Na tę
podróż możemy przywieźć go ze sabą
samochodem lub pociągiem. Rowery
przewożą również niektóre autobusy jadące przez Trakai, tylko przed zakupem
biletu należy zasięgnąć informacji w ka-

sie. Można rower wypożyczyć w wypożyczalni w samym mieście Trakai – jest
tu kilka wypożyczalni.
Niniejszą podróż najlepiej rozpocząć
od placu widokowego vis-à-vis zamku
, gdzie zbiegają się ulice Trakų i Karaimų. Należy jechać ulicą Karaimų, lecz
zbytnio nie śpieszyć się, gdyż po 200 m
warto zatrzymać się i obejrzeć unikalny
obiekt – kenesę
– karaimski dom modlitwy. Jest to jedna z trzech do dziś
przetrwałych kenes na świecie. Pod
koniec XIV w. Witold Wielki z Krymu przywiózł do Litwy około 400 rodzin karaimskich i większość osadził w Trakai. Dziś
mieszka tu około 60 potomków. Pierwsza
kenesa w Trakai została wybudowana od
razu, gdy tylko karaimowie tu zamieszkali. Dzisiejszy budynek pochodzi z XIX
wieku.
Obok kenesy mieści się muzeum narodu karaimskiego im. S. Šapšalo ,
przedstawiające historię narodu karaimskiego, obyczaje, kulturę i medresę –
szkolę. Nieco dalej – za jeziorem – znajduje się nieduży cmentarz karaimski.
Dalsza trasa biegnie ulicą Karaimų i
po 200 m. skręca na półwysep zamku Trakai. Na wdzierającym się między jeziorami Galvė i Bernardinų półwyspie wznosi się zamek, nazywany czasem Wielkim, został zbudowany w XIV w. O wielkości i sile tu kiedyś istniejącej twierdzy
obronnej świadczy 11 wież, z których 4
są odbudowane. Prosimy wejść na
wznoszącą się na terenie zamku Górę
Ofiarowania – byłe miejsce sakralne dawnej wiary, by ucieszyć oczy urokliwą panoramą. Największą ozdobę stanowi tonące w błękicie jeziora Galvė Wyspa
Zamkowa. Nie przejdźcie, Państwo, obojętnie obok ascetycznej kaplicy byłego
klasztoru dominikańskiego. Obecnie
można obejrzeć wystawę sztuki sakralnej
.
Po obejrzeniu Półwyspu Zamkowego
czas wrócić na ulicę Karaimų. Kilkakset
metrów dalej przechodzi w ulicę Vytauto
(Witolda). Już tylko kawałek drogi dzieli
od imponującej wieży kościoła Nawiedzenia Przenajświętszej Marii Panny .
W ciągu 600 lat nigdy kościół nie był zamknięty ani używany niezgodnie z przeznaczeniem. Takie szczęście miała naprawdę niewielka liczba kościołów katolickich w Litwie. W tej świątyni przecho-
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wuje się wiele wspaniałych wartości, z
których chyba najciekawszą stanowi cudowny obraz Matki Boskiej w Trakai, w
XVIII w. koronowany złotą koroną przez
papieża Klemensa XI.
Po wyjściu z kościoła należy jechać
ulicą Vytauto i po kilometrze po lewej
ujrzą Państwo cerkiew Urodzenia Przenajświętszej Matki Boskiej
z XIX wieku w Trakai. Przeznaczona była upamiętnieniu stłumienia powstania styczniowego, jakie wybuchło w Litwie przeciwko imperium rosyjskiemu.
Po kilometrze na rondzie należy trzymać się lewej strony. Jeszcze dalej o 400
m pojawi się skrzyżowanie, gdzie należy
skręcić w lewo. Po przejechaniu 1 kilometra przed CPN skręcamy w prawo,
zaś za 300 m na rondzie trzeba trzymać
się prawej strony. 200 m dalej zaczyna
się ścieżka rowerowa, która doprowadzi
Państwa do Senieji Trakai.
Ta ścieżka rowerowa nazywana jest
drogą Witolda Wielkiego. Gdy w r. 2000
była obchodzona 570 rocznica śmierci
księcia, obok ścieżki wzniesiono 9 drewnianych rzeźb, upamiętniających najważniejsze etapy życia Witolda. Harmonijnie wkomponowane rzeźby do krajobrazu będą towarzyszyć Państwu 2 km
do początku osady Senieji Trakai.
W rezerwacie architektonicznym po
400 m przecina drogę kolej, a za przejazdem na rondzie trzeba trzymać się prawej. Tu można jechać 800 m, aż pojawi
się kościół i klasztor oraz zamczysko osady Senieji Trakai
. To tu ongiś zaczęto
budowę Trakai.
Zgodnie z przekazem Senieji Trakai
(Stare Troki) zostały założone w r. 1316
przez dziadka Witolda Wielkiego Księcia
Litewskiego Gedymina. Tu na krótko
przeniósł stolicę księstwa z Kernavė,
lecz niebawem zmienił swoje plany i za
stolicę obrał Vilnius (Wilno). Zaś w tym
miejscu żona syna Kiejstuta Birutė urodziła przyszłego władcę Litwy Witolda.
Zamek do dnia dzisiejszego nie przetrwał. Obecnie na miejscu byłego zamku
stoi w XIX w. wzniesiony kościół neogotycki oraz klasztor Objawienia Pańskiego
– jeden z najstarszych zakonów w Litwie.
W r. 1405 braci benedyktynów sam Witold Wielki ulokował na swym ojczystym
zamku, zaś obok pobudował kościół.
Obecny gmach klasztoru został wzniesiony pod koniec XVIII w. Dziś tu zamieszkują siostry apostolskie Św. Jana.
Podczas zwiedzania owej miejscowości (mowa o Senieji Trakai) ogarnia
uczucie bezgranicznego spokoju i wielkości. Być może sprawia takie wrażenie

styczność z początkami państwa litewskiego i z życiem wielkich osobowości?
Może odczuwa się duch dawnych benedyktynów czy ciepło serc obecnych sióstr
zakonnych? Tak czy inaczej należy postarać się jak najgłębiej nabrać powietrza
do płuc, by ów nastrój towarzyszył Państwu w drodze powrotnej do Trakai.
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WARTO ZWIEDZIĆ:
Muzeum Historyczne Trok
Pilies sala, Trakai
54.652633; 24.933611
+370 528 53 946
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Kenesa
54.647695, 24.932656
Muzeum Karaimskie S. Szapszala
Karaimų g. 22, Trakai
54.647196; 24.933048
+370 528 55 286
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Ekspozycja Sztuki Sakralnej
Kęstučio g. 4, Trakai
54.645442; 24.936073
+370 528 55 297
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Kościół Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w
Trokach
Birutės g. 5, Trakai
54.642881; 24.934491
+370 528 55 907
info@trakubaznycia.lt
www.trakubaznycia.lt
Cerkiew Narodzenia
Przenajświętszej Bogurodzicy w
Trokach
Maironio g. 4, Trakai
54.640870; 24.933321
+370 528 52 374
aleksandrsmail@micro.lt
Kompleks składający się z
kościoła, klasztoru i góry
zamkowej w Starych Trokach
Senieji Trakai, Trakų rajonas
54.605421; 24.983747
+370 528 36 327
ap.s.vilnius@joanitai.org
www.senujutrakuvienuolynas.org
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Trasa rowerowa: Trakai–Senieji Trakai–Trakai

NAD MALOWNICZYM
JEZIOREM GALVĖ
Trasa rowerowa:
Zamek półwyspu Trakai –
Zamek Trakai – Użutrakis
Długość trasy: ok. 18 km
Początek trasy: ul. Kęstučio
GPS 54.645402, 24.936529
Zakończenie trasy: ul. Kęstučio
GPS 54.645402, 24.936529
Trakai nie bez powodu nazywane są
krainą jezior. W rejonie rozpościera się
blisko 200 rozlewisk. Kilka z nich otaczają miasto: Galvė, Luka (Bernardyńskie), Nerespinka, Jezioro Totoriškės, Gilušis, Lovka, Babrukas, Skaistis, Akmena i inne oraz cały szereg mniejszych jeziorek. Odnosi się wrażenie, że na owym
terenie króluje woda, zaś ląd pokornie
ustępuje jej miejsca. Podróżowanie po
takich okolicach sprawia niesamowitą
przyjemność. Nie tylko ze względu na kąpieliska, lecz i z racji widoków, jakie
tworzą wspaniałe jeziora.
Wszystkie jeziora w Trakai są przepiękne, jednak żadne z nich nie dorównuje wspaniałemu Galvė. Jest to jedno
z największych jezior okolic niniejszej
krainy i jedno z najgłębszych w Litwie.
Brzegi rzeźbi mnóstwo zatok, zdobi je 21
wyspa – każda posiadająca własną legendę i historię. I o samym jeziorze miejscowa ludność opowiada legendy. Mówi
się, iż imię to pochodzi od słowa „galva“
(głowa), gdyż rokrocznie pochłania w
ofierze jedno istnienie ludzkie.
Malownicze jezioro Galvė lubiane jest
przez turystów – żeglarzy, nurków, wczasowiczów, gdzie trenują wioślarze, odbywają się zawody i regaty, z tej racji całymi
dniami zazwyczaj roi się tu od ludzi.
Zapoznać się z Galvė możemy nie tylko płynąc kajakiem, łódką, jachtem czy
parowcem, lecz również jadąc na rowerze. Pragniemy Państwa zaprosić do
uczestnictwa w osiemnastokilometrowej

podróży brzegami Galvė startując od
Zamku Półwyspu Trakai do Užutrakis i z
powrotem.
Początek trasy stanowi jezioro Luka
(Bernardyńskie), otaczające półwysep,
gdzie wznosi się zamek Trakai. Mimo że
jedna z najpotężniejszych twierdz obronnych XIV wieku Litwy nie przetrwała do
czasów współczesnych, zachowane wieże, wały obronne i dawne miejsce sakralne Aukų kalnas (Góra Ofiar) wywiera
wielkie wrażenie. Zwiedzając zamczysko warto obejrzeć i podominikańską kaplicę klasztorną, gdzie obecnie czynna
jest wystawa sztuki sakralnej
.
Od zamku należy kierować się w stronę jeziora Luki (Bernardyńskiego), gdzie
bierze początek ścieżka rowerowa. Uważa się, iż nazwa Luka pochodzi od słowa
„lankas“ (łuk). W w. XIV nad niniejszym jeziorem stał klasztor, w którym ochrzczony został Wielki Książę Witold. Z tej racji
książę ofiarował klasztorowi część jeziora – „łuk“. Jezioro nosi również nazwę
Bernardyńskiego, gdyż w w. XVI-XIX nad
brzegiem stał klasztor bernardyński, do
którego należało to jezioro.
Na ścieżce rowerowej skręcamy na lewo i trzymamy się brzegu jeziora Luki
(Bernardyńskiego), które po 300 m połączy się z jeziorem Galvė. Niebawem
Państwo dojadą do starego miasta Trakai, zaś po prawej stronie odsłoni się
wspaniały widok na Zamek Wyspy Trakai
. Jest to jedyny zamek na wyspie w Europie Wschodniej. Wyspa, na której
wznosi się zamek, tak i zowie się – Wyspa Zamkowa. Jest to największa wyspa
na jeziorze Galvė, obejmująca powierzchnię 2 ha. Przekaz głosi, iż pod wyspą
znajdują się podziemia, w których po
dzień dzisiejszy zamieszkuje ostatni najwyższy wieszcz starolitewskiej wiary –
Krivių Krivaitis.
Do zamku prowadzi most, po którym
przechodzi mnóstwo pieszych, należy
więc zachować ostrożność. Prosimy
zwiedzić zamek i otwarte w nim muzeum
historyczne. Na pewno Państwa zaciekawi fakt, jak kilkaset lat temu żyli mieszkańcy wyspy, a zarazem można obejrzeć
salę skarbu monet, wystawę archeologiczną, ekspozycję sztuk pięknych, historyczną, ekspozycję kultury oraz historii
karaimskiej i tatarskiej.
Z Wyspy Zamkowej prosimy powrócić
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na ścieżkę rowerową i podążać dalej, aż
po kilkuset metrów dojadą Państwo do tarasu widokowego, gdzie odsłoni się widok na jezioro Galvė i Wyspę Zamkową.
Po pokonaniu jednego kilometra dojadą Państwo do ronda, na którym prosimy kierować się na prawo. Tuż za rondem widać Muzeum Wioślarstwa (3) z bogatą wystawą eksponatów z całego świata.
Po 100 metrach ścieżka rowerowa
kończy się. W tym miejscu prosimy skręcić w lewo i dojadą Państwo do ulicy Karaimų (Karaimska). Tu należy skręcić na
prawo i dalej jechać jezdnią. Po obu stronach ulicy są liczne kawiarnie, które
częstują tradycyjnymi karaimskimi oraz
litewskimi potrawami.
Po pokonaniu jednego kilometra dojadą Państwo do ronda, na którym prosimy kierować się na prawo. Tuż za rondem widać Muzeum Wioślarstwa
z bogatą wystawą eksponatów z całego świata.
200 m. za muzeum znów rozpoczyna
się ścieżka rowerowa. Po pokonaniu około jednego kilometra zauważą Państwo
kierunkowskaz „Į Akmenos ežero paplūdimį“ (na plażę jeziora Akmena)
–
wspaniałe kąpielisko. Po pokonaniu następnego półkilometrowego odcinka drogi
na skrzyżowaniu należy skręcić w prawo,
gdzie czeka 1,6 km drogi nad jeziorem
Galvė, aż pojawi się zakręt do posiasłości Užutrakis. Jeśli Państwo dysponują
czasem, można zlekceważyć poniższy
kierunkowskaz i podjechać 300 m prosto
do tarasu widokowego
. Stąd otwiera
się oddech zapierający krajobraz jeziora
Galvė oraz Wyspy Zamkowej Trakai.
Nie opodal punktu widokowego około
400 m dalej znajduje się jeszcze jeden
ciekawy obiekt – Angelų kalvos (Pagórki
Anielskie) . Tutaj z okazji 1000-lecia od
wspomnienia nazwy Litwy w zachodnich
annałach Kwedlinburga oraz 600-lecia
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
w Trakai zostało wzniesionych niespełna
trzydzieści rzeźb dębowych aniołów sięgających prawie 5 m wysokości, symbolizujących podstawowe wartości chrześcijańskie – Miłość, Nadzieję, Wiarę,
Życie, Siłę Ducha, Pokój, Współczucie,
Poświęcenie, Przyjaźń, Zgodę i inne.
Proszę wierzyć – wrażenie niesamowite!
Od Góry anielskiej prosimy wrócić do
zakrętu Užutrakio dvaras (Posiadłość
Użutrakis)
i kręcić rowerami 2 km po
niezbyt uczęszczanej drodze nad jeziorem. Užutrakis niezależnie od pory roku
zachwyci Państwa swoim blaskiem świą-

tecznym. Bielą i elegancją promieniuje
niedawno zrekonstruowany pałac dworski. Został wzniesiony w XIX w. przez hrabiego Józefa Tyszkiewicza, który pielęgnował i ozdabiał niniejsze miejsce prawie przez całe swe życie. Dumę hrabiego
stanowi nie tylko niniejszy pałac, lecz i
wspaniały park, który zdobią stawy,
mostki, rzeźby. Prowadzą tu tajemnicze
ścieżki. Park został stworzony przez
ówczesnego gwiazdora architektury krajobrazowej Édouarda François André.
Gdy Państwo przyjadą na teren pałacu,
prosimyt zejść z rowerów, zrobić spokojną przechadzkę po parku, który pamięta
przepyszne przyjęcia Tyszkiewiczów,
wieczory muzyczne i poetyckie. Prosimy
odetchnąć na tarasie, z którejgo całe jezioro Galvė widoczne jak na dłoni. Latem
na tarasie odbywają się koncerty. Możemy sobie wyobrazić, jakie wrażenie pozostawia układ muzyki, zachwycającego
pałacu i kolorystyka zachodzącego słońca w jeziorze Galvė.
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WARTO ZWIEDZIĆ:
Ekspozycja Sztuki Sakralnej
Kęstučio g. 4, Trakai
54.662654, 24.909995
+370 528 55 297
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.l
Muzeum Historyczne Trok
Pilies sala, Trakai
54.652633; 24.933611
+370 528 53 946
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Muzeum Wioślarstwa
Karaimų g. 93A, Trakai
54.653906; 24.918044
+370 698 13 777
info@academia.lt
www.academia.lt
Plaża nad jeziorem Akmena
54.662654, 24.909995
Punkt widokowy
54.672879, 24.931658
Góra Aniołów
54.676518, 24.928315
Zagroda Dworska w Zatroczu
(Užutrakis)
Užtrakio g. 17, Trakai
54.659721; 24.943707
+370 528 55 006
tinp@seniejitrakai.lt
www.seniejitrakai.lt
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Trasa rowerowa: Zamek półwyspu Trakai – Zamek Trakai – Użutrakis

NAD JEZIORAMI I
PO GRZĘZAWISKACH
Trasa rowerowa:
Trakai–ścieżka poznawcza Varnikai
Długość trasy: ok. 10 km
Początek trasy: ul Karaimų
GPS 54.649536, 24.930907
Zakończenie trasy: ul. Karaimų
GPS 54.649536, 24.930907
Trakai – wspaniała kraina jezior, przyciągająca turystów malowniczym krajobrazem, bogactwem dziedzictwa historycznego. Jeśli jadąc w Trakai zabraliście ze sobą rower, na pewno postąpiliście słusznie. To świetne miejsce do
aktywnego wypoczynku. Nie tylko będą
Państwo ćwiczyć mięśnie, lecz zarazem
pozwolą cieszyć się sercu i dowiedzą się
wielu nowych ciekawych rzeczy o przeszłości okolic, ludziach oraz przyrodzie.
Zapraszamy na przejażdżkę po Trakai na dziesięciokilometrową trasę, która
wywrze szczególne wrażenie na miłośnikach przyrody. Punkt końcowy stanowi
ścieżka zapoznawcza Varnikai, która odkryje tajemnice przyrody. Niniejsza trasa
biegnie po ścieżkach rowerowych oraz
wygodnych dróżkach, a więc podróż będzie bezpieczna i przyjemna.
Jeśli Państwo nie mają możliwości
przywiezienia roweru własnym samochodem, nic straconego. Można wygodnie przywieźć pociągiem. Również niektóre przez Trakai jadące autobusy chętnie zabierają rowery. Jednak jeżeli w
trakcie odwiedzin wpadliście na pomysł
przejechać się rowerem, można wynająć
w wypożyczalni. W mieście jest ich kilka.
Zapewne znajdą Państwo sobie odpowiedni jednośladowy środek lokomocji.
Początek niniejszej trasy stanowi taras
widowiskowy mieszczący się przy skrzy-

żowaniu ulic Trakų i Karaimų. Tu zauważycie Państwo ścieżkę rowerową i dla pieszych, ciągnącą się nad brzegiem jeziora
Galvė. Tu jest dalsza trasa wycieczki.
Jadąc ścieżką rowerową trudno jest
oderwać wzrok od jeziora Galvė. Rzadko
kiedy bywa ono puste, zwykle roi się od
jacht, windsurfingów, kajaków, łódek. Na
jeziorze Galvė bardzo często odbywają
się zawody żeglarskie, regaty. Jezioro
zdobi 21 wyspa, niemal każda mająca
swoją legendę. Jak mówi przekaz, na największej wyspie Valka w dawnych czasach więziono ludzi skazanych na
śmierć. Najbliżsi mieli możliwość pożegnać się z nimi z wyspy Raudų (Płaczów), stąd taka nazwa. Niewielka wyspa Pirtsalė została nazwana z racji, iż
Wielki Książę Witold karał magnatów za
przestępstwa sprawiając im „pirtį“ – czyli
łaźnię. Jezioro również ma swoją legendę. Zgodnie z nią nazwano od słowa „galva“ (głowa), gdyż rzekomo każdego roku
pochłaniało ono jedno życie, czyli jedną
głowę.

Po przejechaniu ścieżką 100 m zobaczą Państwo most i Wyspę Zamkową .
Zachęcamy zawitać tu i obejrzeć wyspę
zamku Trakai i zapoznać się z muzeum
historycznym.
W XIV w. pobudowany Zamek Wyspy
Trakai każdego roku odwiedza około 350
tys. ludzi. Zwiedzający oczarowani są
pięknem okazałego zamku gotyckiego, o
którego podnóże uderzają fale jeziora.
Ku zdziwieniu jest to jedyny zamek na
wyspie w Europie Wschodniej. Złoty wiek
niniejszego zamku to okres panowania
Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda
(druga połowa w. XIV-XV w.). Mianowicie
zamek Trakai obrał władca za swoją podstawową rezydencję. Obecnie na zamku
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czynne jest muzeum historyczne, gdzie
można obejrzeć wystawy numizmatyczną, archeologiczną, ekspozycję sztuk
pięknych, ekspozycje kultury oraz historii
karaimskiej i tatarskiej. Na zamku
odbywają się najróżniejsze imprezy,
koncerty muzyki klasycznej, w miesiącu
sierpniu organizowane są dni dawnych
rzemiosł.
Po rozejrzeniu się po Wyspie Zamkowej powróćmy przez most na brzeg. 300
m dzieli nas od Zamku Trakai na Półwyspie. Ten zamek wzniesiono w zbliżonym
czasie jak i zamek na wyspie, jednak zachował się o wiele gorzej. Dziś możemy
tu obejrzeć 11 wież. Na jednej z nich w
XV w. spiskowcy dokonali mordu na
Wielkim Księciu Litewskim Zygmuncie
Kiejstutowiczu, najmłodszym bracie Witolda Wielkiego. Kiejstutowicz rządził
krótko po śmierci Wielkiego Księcia Witolda. Swoją pierwotną świetność zamek
na półwyspie odzyskuje w miesiącu
czerwcu, gdy robi się gwarno podczas
Swięta Średniowiecza, skupiającego
dziesiątki rzemieślników, muzykantów,
swoją sztukę walki oraz odwagę demonstrujących rycerzy i, oczywiście, liczną
publiczność. Na terenie zamku wzniesiono kaplicę klasztoru dominikańskiego, gdzie czynna jest wystawa sztuki sakralnej
. Prosimy wejść również na Górę Ofiarowania, na której ongiś odprawiano obrzędy dawnej wiary.
W odległości 200 m od zamku zobaczą Państwo most pontonowy dzielący jeziora Galvė od Luka (jeziora Dominikańskiego). Odważniejsi nietrudno pokonają go na rowerach, zaś tym, którzy nie
są przekonani co do własnych sił, zaleca
się z rowerem przeprawić się pieszo.
Warto zatrzymać się na moście i nacieszyć się wyrzeźbionymi brzegami obu
jezior. Za mostem prosimy skręcić na lewo i jechać brzegiem jeziora Galvė, aż po
200 m dojadą Państwo do małego
mostku, a za nim skręcić na prawo.
Po pokonaniu pół kilometra ujrzą Państwo górę zamkową Varnikai
. Tu można z termosu posilić się gorącą herbatą i
przekąską – bardziej piękne miejsce na
krótką wycieczkę trudno byłoby znaleźć.
Po rozejrzeniu się prosimy siąść ponownie na rowery i jechać dalej, aż po 600
m zobaczą Państwo kierunkowskaz na
ścieżkę poznawczą Varnikai. Stąd do
ścieżki jest niecały kilometr. Po drodze
miną Państwo z lewej strony mogiły ofiar
Holokaustu
. Tu w 1941 r. zostało zamordowanych i zakopanych 1446 Żydów
z pobliskich miasteczek i wiosek: 366
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mężczyzn, 483 kobiety i 597 dzieci.
Długość ścieżki poznawczej Varnikai
– 3,5 km. Wije się przez trzęsawisko Ilgelio, poprzez takie miejsca, których zwykle
nie da się zobaczyć, gdyż zbyt trudne są
do pokonania. Na ścieżce urządzono
przystanki informacyjne, opowiadające o
miejscowej przyrodzie, właściwościach
krajobrazu i związanej z tym działalności
ludzkiej. Podróżując po ścieżce Państwo
zobaczą, jak nagle wysoki las przeistacza się w grzęzawisko: dzikie, tajemnicze i promieniujące swoistym czarem.
Prosimy zatrzymać się w urządzonych
miejscach wypoczynkowych i wsłuchać
się oraz obserwować, jak wokół wrze
życie. Między innymi o tej porze roku towarzyszyć Państwu będzie brzęcząca
świta, a więc radzimy mieć przy sobie jakąkolwiek ochronę przeciwko komarom.
Po obserwacji trzęsawiska Ilgelio zawróćcie rower i wracajcie po tej samej drodze do Trakai.
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WARTO ZWIEDZIĆ:
Muzeum Historyczne Trok
Pilies sala, Trakai
54.652633; 24.933611
+370 528 53 946
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Ekspozycja Sztuki Sakralnej
Kęstučio g. 4, Trakai
54.645442; 24.936073
+370 528 55 297
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Grodzisko w Varnikai
54.649874, 24.947297
Miejsce mordu Żydów oraz
pomnik ofiarom
54.650023, 24.961835

Trasa rowerowa:
Trakai–ścieżka
poznawcza Varnikai

TRASA W TOWARZYSTWIE KAPRYŚNEJ
RZEKI MUSĖ I WIELKIEJ NERIS (WILIA)
Trasa rowerowa:
Kernavė–Čiobiškis–Kernavė
Długość trasy: ok. 44 km
Początek trasy: ul. Kerniaus
GPS 54.887148, 24.853655
Zakończenie trasy: ul. Kerniaus
GPS 54.887148, 24.853655
Niniejsza trasa zaoferuje cały szereg
niezwykle pięknych widoków, a więc warto wziąć aparat fotograficzny! Całą drogę
towarzyszyć będzie rzeczka Musė i druga według długości rzeka Litwy Neris (Wilia). Z nimi niejednokrotnie spotkają się
Państwo podczas niniejszej podróży. Cieszyć będą nie tylko widoki imponujących
zakrętów i brzegów, lecz i rześkość wód.

A więc to udany wybór na gorący letni
dzień!
Trasa dosyć długa, sięgająca prawie
44 km, i w dodatku zbiegająca się z trasami odwiedzanymi przez samochody, z
tego powodu zaleca się wybierać trasę
doświadczonym kolarzom, mającym
wprawę ostrożnego zachowania na drogach publicznych. Jeżeli Państwo nie posiadacie włąsnego roweru, możecie wy-
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nająć w dowolnym najbliższym mieście:
w Wilnie, Kownie. Ponadto rowery są wynajmowane w agroturystycznym gospodarstwie „Kernavės bajorynė“ w Kernavė.
A więc witamy Państwa w Kernavė –
pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa
Litewskiego! Radzimy tu przyjechać i zabrać ze sobą rowery na samochodach,
które można zostawić na parkingu. Znalezienie go nie sprawi trudności. Szukajcie neogotyckiego kościoła Najświętszej
Marii Panny Szkaplernej
z czerwonej
cegły – parking znajduje się na początku
alei dla pieszych wiodącej ku kościołowi.
Jeśli zatrzymają się Państwo na chwilę w
celu obejrzenia kościoła, zwrócą uwagę
na dwie stojące obok kościoła kaplice: z
połowy XIX w. murowaną i z XVIII w. drewnianą.
Jednak przed rozpoczęciem wyprawy
najpierw rozejrzyjmy się po Kernavė. Najważniejszy ośrodek zachęcający turystów to największy w Litwie kompleks
obronnych gór zamkowych
. Jest to
jedno z najpiękniejszych miejsc Litwy.
Majestatyczne wzgórza zamkowe, zamaszyste zakola rzeki Neris oraz wąwozy, które w okolicach Kernavė są
szczególnie okazałe i nie pozostawia
obojętnych nadal unoszący się duch historyczny. Po terenie kompleksu gór zamkowych należy przejść się pieszo, wjechać tam na rowerach nie da rady.
Zachęcamy przed w lub po wyprawie
zajrzeć do Muzeum Archeologicznego w
Kernavė
, gdzie przejrzyście zilustrowano dzieje aż 11 tysiącleci przeszłości
miejscowości i Litwy.
Jeszcze jedna ciekawostka dotycząca miasteczka – studium-galeria rzeźb
„Šulinys“ (Studnia)
autorstwa Henrika
Orlauska, gdzie znajdą Państwo fascynującą wystawę i artystycznie urządzoną
zagrodę.
A więc jeśli już Państwo są gotowi,
czas ruszyć w podróż! Opuszczając
miasteczko Kernavė należy trzymać się
kierunku Musninkai. Nie bacząc na jakość i stan drogi ruch na niej dosyć natężóny. Należy więc zachować ostrożność!
Prowadzi przez pola. Kilkakkrotnie przechodzi przez miejsca zabudowane i skrawek lasu Kernavė i kilka innych niewielkich zagajników, uroczą rzeczułkę Lielupis – dopływ rzeki Neris. Krajobraz ciągle

jest odmienny, a więc podróż do Musninkai nie okaże się zbyt długa.
Po pokonaniu 3,3 km zauważą Państwo po lewej stronie kierunkowskaz i
zagrodę-galerię “Mirnabalis”
. Warto
zajechać, by podziwiać oryginalne wyroby dzieł sztuki, a może nawet kupić upominek.
Wróciwszy na drogę główną należy jechać 4 km aż do mostu przez rzekę Musė. To jedna z najbardziej ekstremalnych
tras turystyki wodnej. Gdy wiosną w
Musė przybiera woda, przeistacza się w

wego tu gromadzili się powstańczy. W
1920 r. w pobliżu miasteczka rozgrywały
się walki oddziałów wojsk litewskich z
polskimi pod dowództwem Lucjana Żeligowskiego. Po drugiej wojnie światowej
w okolicach Musninkai wrzał powstańczy
ruch oporu. Działaniom tym dowodził Jonas Misiūnas (1911–1947) pod pseudonimem Žalias velnias.
W Musninkai za kościołem należy wyjechać z drogi głównej w kierunku Čiobiškis i niebawem ukaże się skromna kapliczka, noszącą imię Barbary Radvilaitė
(Radziwiłówna)
. Zgodnie z przekazem poprzedniczkę współczenej kapliczki w XVIII w. wzniosła sama królowa
Litwy i Polski Barbara Radvilaitė (1520–
1551). Rzekomo podczas odwiedzin
krewnych w Musninkai, Barbara Radvilaitė usłyszała o ciężkiej chorobie jej brata, więc wybrała się w odwiedziny do Dubingiai. Jednak by tam dotrzeć, musiała
pokonać rozlaną rzekę Musė i omal nie
utonęła. W wyraz dziękczynności swej
opiekunce świętej Barbarze poleciła sługom wzniesienie niniejszej kapliczki. Co
prawda Państwo od razu zauważą, iż niniejsza kaplica jest wyraźnie pochylona.
Zmierzono, iż kąt pochylenia przewyższa nawet kąt pochylenia wieży w Pizie!
Jadąc dalej po kilku minutach dotrą
Państwo do fragmentów opustoszałego
folwarku Musninkai, gdzie ongiś gościła
Barbara Radvilaitė, prawda, pochodzą
one nie w XVI w., lecz z początku XIX w.
Zachowały się dwa spichlerze, stodoła,
piwnica pałacu dworskiego, resztki młynu wodnego.
Za dworem droga jeszcze ras będzie
przecinać rzekę Musė oraz wić się po
lesistym malowniczym terenie. Samo-

szalony rwący potok górski. Szczególnie
są piękne jej dzikie brzegi.
Za rzeką Musė rozciąga się spokojne
i przytulne miasteczko Musninkai. W historii znane jest od XV w. Najprawdopodobniej w tym samym czasie został tu wybudowany i pierwszy kościół. Współczesny kościół Trójcy Przenajświętszej
odznaczający się neogotyckimi właściwościami został wzniesiony w latach
1855–1861. W kościele znajdujemy wiele wartościowych dzieł sztuki. W r. 1928
na cmentarzu kościoła został pochowany sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy ks. Alfons Petrulis (1873–1928).
Musninkai ciągle popadały w wir ważnych i dramatycznych wydarzeń historycznych. W czasie powstania listopado-
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chody napotkamy tu rzadko, co nie b
utrudni fascynować się przepięknym krajobrazem.
Dalej przyjdzie pokonać dziewięć kilometrów, aż po lewej stronie zabłysną
wody rzeki Neris. Prosimy odrobinę zboczyć z drogi i zainteresować się, jak pracuje jeden z niewielu promów samochodowych i jedyny prom przez rzekę w Litwie. Prom jest przywiązany na linie i nie
ma ani silnika, ani wioseł. Uważa się, iż
prom przy ujściu rzeki Musė do Neris
pracuje od XIX w.
Jeszcze kilkaset metrów przed oczyma Państwa pojawi się miasteczko Čiobiškis, usytuowany na zakolu rzeki Neris.
Ongiś był to ważny ośrodek handlowy, w
XVI w. miał nadane prawo Magdeburskie, jednak z biegiem czasu ustąpił miejsca bardziej rozwiniętym miastom Širvintos i Jonava.
W Čiobiškis jeszcze raz trzeba przejechać przez Musė po ciekawym moście
im. Dariusa i Girėnasa
, pobudowanym w okresie międzywojennym. Obok
mostu stoi młyn wodny
z r. 1900 i w I
połowie XX w. zrekonstruowany z ciosanych bali. Mimo iż młyn jest opustoszały, pozostało tu autentyczne urządzenie technologiczne.
W miasteczku po lewej stronie zabłysną ściany murowanego kościoła Św.
Jana Chrzciciela (10). Dzisiejszy kościół
zbudowano w latach 1810-1816. Uważa
się, iż projektował najwybitniejszy architekt litewski Laurynas Gucevičius
(1753–1798).
W Čiobiškis jeszcze raz trzeba przejechać przez Musė po ciekawym moście
im. Dariusa i Girėnasa, pobudowanym w
okresie międzywojennym. Obok mostu
stoi młyn wodny z r. 1900 i w I połowie XX
w. zrekonstruowany z ciosanych bali.
Mimo iż młyn jest opustoszały, pozostało
tu autentyczne urządzenie technologiczne.
Tu musimy zawrócić i po tej samej drodze wracać do Kernavė.
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WARTO ZWIEDZIĆ:
Kościół Najświętszej Maryi
Panny Szkaplerznej
Kerniaus g. 6, Kernavė, Širvintų r.
54.884835; 24.852024
+370 382 47 347
irena.valaityte@gmail.com
Grodziska w Kiernowie
Kernavė, Širvintų r.
54.883002; 24.852463
+370 382 47 371
direkcija@kernave.org
www.kernave.org
Muzeum Stanowiska
Archeologicznego w Kiernowie
Kerniaus g. 4A, Kernavė
54.885780; 24.853864
+370 382 47 385
ekskursijos@kernave.org
muziejus@kernave.org
www.kernave.org
Studium-galeria rzeźby „Šulinys“
Vilniaus g. 8, Kernavė, Širvintų r.
54.886663; 24.856889
+370 616 36 291
orakauskas@gmail.com
Osada–galeria „Mirnabalis”
Mirnabalio g. 1, Pakalniškės k.,
Širvintų r.
54.907114; 24.833205
+370 687 26 000
mirnabalis@gmail.com
Kościół Św. Trójcy w Muśnikach
(Musninkai)
Vilniaus g. 3, Musninkai
54.949196, 24.841191
+370 382 45 173
Kapliczka królowej Barbary
Radziwiłłówny
54.945282, 24.830293
Most Dariusa i Girėnasa w
Czabiszkach (Čiobiškis)
54.954322, 24.660082
Młyn w Czabiszkach (Čiobiškis)
54.954497, 24.659382
Kościół Św. Jana Chrzciciela w
Czabiszkach (Čiobiškis)
54.954877, 24.653415
+370 382 45 456

Trasa rowerowa:
Kernavė–Čiobiškis–Kernavė

ŚLADAMI POGAŃSKIEJ
LITWY
Trasa rowerowa:
Kernavė–trasa po regionalnym parku
rzeki Neris– Kernavė
Długość trasy: ok. 55 km
Początek trasy: ul. Kerniaus
GPS 54.887148, 24.853655
Zakończenie trasy: ul. Kerniaus
GPS 54.887148, 24.853655
Niezwykłe są okolice Kernavė. Nie tylko ze względu na dojrzałe sośniny i stuletnie lasy dębowe czy wysokie urwiska
rzeki Neris. Zarazem tu unosi się szczególna – pogańska aura, którą najbardziej
odczuwa się z lekka naciskając pedały
roweru.
W dawnych czasach wokół Kernavė
kipiało życie – po okolicach do dnia dzisiejszego rozsiane są góry zamkowe,
cmentarzyska, kamienie mitologiczne,
zaś archeolodzy odnaleźli niejedną dawną osadę. Wiec podróżując rowerem nie
należy śpieszyć się. Prosimy często zatrzymywać się i zrobić przechadzkę po niniejszych miejscach oraz wsłuchać się w
szem drzew. Być może da się usłyszeć
coś z dalekiej przeszłości?
Proponowana długość trasy – 55 km.
Jednak nie okaże się długa, gdyż wiele
jest miejsc do zwiedzania i podziwiania.
Sama trasa również jest bardzo różnorodna – poczynając od gładkiej drogi asfaltowej po ścieżki leśne.
Rowery do Kernavė najlepiej przywieźć ze sobą samochodem, który można zostawić w centrum miasteczka przy
alei dla pieszych wiodącej w kierunku
kościoła
.
W Kernavė możemy spędzić choćby
cały dzień: tu jest kompleks gór zamkowych
strzeżony przez UNESCO, nowoczesne muzeum archeologiczne
,
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studium-galeria rzeźb „Šulinys“ , w starym młynie znalalzł miejsce bar Kerniaus. Jednak jeżeli Państwo zamierzają
trasę pokonać w ciągu jednego dnia, nie
należy długo zwlekać i lepiej od razu ruszyć w drogę.
W drogę należy wyruszyć w kierunku
Vilnius (Wilna), gdzie mniej więcej po kilometrze wpadną Państwo na szerszą,
lecz bardziej ruchliwą drogę. Mimo iż ruch jest dosyć natężony, pobocza stosunkowo są szerokie i dobrze uporządkowane. By być widocznym z dala, należy
mieć na sobie jasne ubranie, najlepiej jednak kamizelki odblaskowe.

Po tej drodze zwiedzą Państwo kilka
szeregowo usytuowanych wsi. Pierwsza
– Klišabalė. Dwa kilometry dalej – Miežionys, i wcale niedaleko – Aliejūnai,
przez którą płynie rzeczułka Vingrė, zaś
obok rozciąga się jezioro.
Zaledwie kilometr dalej – wieś Geisiškės, gdzie wznosi się niewielka kamienna cerkiew
, wybudowana w r. 1865.
Budowa jej w onych czasach trwała niezwykle krótko – zaledwie pięć miesięcy,
zaś działkę budowlaną oraz kilka tysięcy
cegieł odstąpił książę Cezar Giedraitis.
Prawda, we wsi Geisiškės jest miejsce
zarejestrowane w katalogu miejsc sakralnych Litwy. W tym miejscu znajdował
się kamień z odciskiem stopy, nazywanej
stopką Jezusa Chrystusa.
Po dalszej drodze miną Państwo
dwie wsie bliźniacze: Arėnai I i Arėnai II.
Pierwsza zostałą założona w XIX w.
Wraz z folwarkiem należała do książąt
Giedraitisów. Arėnai II pojawiły się na początku w. XX, gdy przesiedlono mieszkańców z gubernii grodzieńskiej.
Nie opodal za Arėnai – 8 km od początku trasy – skręcić na prawo w kierun-

ku Vievis. Jednak jeżeli Państwo życzą
sobie zwiedzić dębinę Dūkštų
lub tuż
obok, tylko po drugiej stronie drogi znajdujące się góry zamkowe Bradeliškių
i
Buivydų
, prosimy jechać prosto około
1 km. Na trasę trzeba będzie wrócić tą samą drogą.
Jadąc w kierunku Vievis po lewej stronie drogi widać również odsyłacz na
ścieżkę poznawczą o długości 4 km,
gdzie można zapoznać się z wartościami
przyrody i kultury oraz górą zamkową Karmazinų
. Ta niewielka góra zamkowa
początkowo służyła jako kryjówka, następnie zapewne stała się miejscem sakralnym – miejscem składania ofiar dziękczynnych. W pobliżu niej w miejscu
spływu Dūkšty, która wiosną staje się rwącym potokiem, z rzeką Neris, napotkano
dawną osadę. Na placu góry zamkowej
urządzono ołtarz ofiarowania – jest to
spuścizna z minionego wieku. Został zbudowany przez wileńskich studentów –
członków organizacji krajoznawczej Ramuva w r. 1969, gdy świętowano tu pogańskie zaduszki Ilgės (Vėlinės).
Rozstajemy się z górą zamkową i ruszamy dalej. Po lewej stronie drogi jest
kawiarnia, gdzie z tarasu widokowego,
urządzonego na wysokim 150 m sięgającym urwisku brzegu rzeki Neris odsłania się panorama na las Velniakampio
kilpa (Pętla Diabelskiego Rogu). Taras
zbudowali wileńscy studenci. Jak okiem
sięgnąć wszędzie sośniny, zaś na dole
swoje wody niesie Neris...
W miejscu byłego dworu rozpoczyna
się rowerowa trasa turystyczna parku regionu Neris o długości 23 km, rozciągająca się wzdłuż największej pętli rzeki Neris, nazywanej Velniakampio kilpa (Pętla
Diabelskiego rogu). To trasa w formie ronda.
Od Dworu Panerių
trasa około 2
km prowadzi po szerokiej żwirówce. Pozostała część trasy biegnie po twardo zbitych dróżkach leśnych, chociaż natrafimy
i na kilka odcinków żwirowych.
Ukształtowanie powierzchni jest bardzo różnorodne: znajdziemy tu strome
wzniesienia i spadziste stoki. Od Paneriai aż do góry Peklynė (Diabelskie Miejsce) trasa wije się nad brzegiem rzeki Neris, zaś dalej wznosi się wzwyż i w widowni Ausiutiškių
otwiera się panorama
okolic Neris. Następnie droga znowu z
lekka opada.
Znajdziemy niejedno przydrożne
miejsce na relaks, pełno tu obiektów
przyrody i kultury, kamieni zaklętych weselników w rzece Neris, tajemnicza skała
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konglomeratu, sosna „raganos šluota“
(miotła wiedźmy) itp. Do niektórych
obiektów trzeba przejść się pieszo po
kilkaset metrów, zaś we wsi Karageliškės
przyjdzie się samym otworzyć bramę żelazną strzegącą zasiewy przed dzikami.
Po zatoczeniu pełnego kręgu zboczem góry zejdziecie Państwo do widowni lasu Panerių. Tu należy skręcić w prawo, i znajdziecie się na tej samej drodze
asfaltowej, którą przyjechaliście z Kernavė. Proszę znowu przejechać most przez
Neris, górę zamkową Karmazinų, skręcić
w lewoWARTO
i po pokonaniu
około 8 km znajdą
ZWIEDZIĆ:
się Państwo w Kernavė.
Kościół Najświętszej Maryi
Panny Szkaplerznej
F Kerniaus g.6, Kernavė, Širvintų r.
GPS 54.884835; 24.852024
) +370 382 47 347
* irena.valaityte@gmail.com
Grodziska w Kiernowie
F Kernavė, Širvintų r.
GPS 54.883002; 24.852463
) +370 382 47 371
* direkcija@kernave.org
8 www.kernave.org
Muzeum Stanowiska
Archeologicznego w Kiernowie
F Kerniaus g. 4A, Kernavė
GPS 54.885780; 24.853864
) +370 382 47 385
* ekskursijos@kernave.org
muziejus@kernave.org
8 www.kernave.org
Grodzisko w Brodoliszkach
(Bradeliškės)
F Vilniaus g. 8, Kernavė, Širvintų r.
GPS 54.886663; 24.856889
) +370 616 36 291
* orakauskas@gmail.com
Cerkiew św. Jerzego w
Gejsiszkach
GPS 54.867865, 24.923844
Dąbrowa Duksztańska
GPS 54.833163, 24.951164
Grodzisko w Brodoliszkach
GPS 54.825334, 24.943346
Grodzisko w Bujwidach
GPS 54.822217, 24.940564
Grodzisko w Karmazynach
GPS 54.817962, 24.929407
Dwór w Ponarach
GPS 54.785614, 24.909809
Wieża obserwacyjna w
Ausiutiškiai
GPS 54.779443, 24.938482

Trasa rowerowa:
Kernavė–trasa po
regionalnym parku rzeki
Neris– Kernavė

NA ZAKRĘTACH DRÓG
I DZIEJÓW
rozpocząć od stolicy Litwy Vilnius. Taką
nazwę miasto nosi od XIV w. Należy
wspomnieć, iż starówka miasta stanowi
wartość strzeżoną przez UNESCO. Początek trasy – Plac Katedralny w dolinie
Šventaragio, która od najdawniejszych
czasów miała wielkie znaczenie historyczne. Jak z widokówki spogląda na
Państwa archikatedra wraz ze stojącą
obok dzwonnicą. Za nimi na Górze Gedymina
widnieje wieża górnego zamZapraszamy na wyprawę dłuższą niż ku. W rzeczywistości całość wygląda
100 km i zwiedzenie aż trzech miast niemniej imponująco!..
szczególnie ważnych w historii państwa
litewskiego – dzisiejszą stolicę Vilnius,
pierwszą stolicę Kernavė i jedno z najważniejszych centrów politycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego Trakai. Jest
to wspaniała możliwość w ciągu jednej
podróży zapoznać się z najciekawszymi i
zapewne najpiękniejszymi miejscami kraju.
Dla pokonania trasy trzeba będzie
poświęcić 2-3 dni, zależnie od stopnia
przygotowania kolarzy i czasu przeznaczonego na zwiedzanie obiektów czy na
odpoczynek w przyrodzie. Większa częGdy Plac Katedralny pozostanie w tyść trasy przechodzi po asfaltowych dro- le, prosimy skręcić na prospekt Gedymigach samochodowych, dlatego podczas na – tu na jezdni jest wydzielone pas dla
poruszania się na rowerach należy za- rowerów. Po 1,8 km zobaczą Państwo po
chować wszelkie środki ostrożności i prawej gmach Sejmu Republiki Litewmieć się na baczności. Ponieważ trasa skiej . Prosimy zwrócić uwagę na obok
nie jest oznakowana, niezbędne jest po- sejmu stojący szklany budynek, przykrysiadanie mapy.
wający fragment barykad i kapliczkę na
Wybór noclegów na tej trasie jest do- słupie z sakralną rzeźbą. To memoriał 13
syć duży. W Trakai można zatrzymać się stycznia ku pamięci i chwale poległych
w hotelach, agroturystycznych gospo- za wolność Litwy w 1991 r.
darstwach czy na kempingach. Również
Nieco dalej za gmachem sejmu proskilka gospodarstw agroturystycznych pekt Gedymina przecina rzekę Neris. Tu
znajdziemy w Kernavė czy też obok Su- trzeba przejechać po starym moście Žvėdervė.
rynas, który zbudowano w 1906 r. Za moA więc proszę nastawić się na wiele stem zobaczą Państwo cerkiew Ikony
wrażeń i w drogę! Podróżowanie radzimy Matki Boskiej „Znak z niebios“
(1903
r.).
Jechać trzeba ulicą A.Mickiewicza
około 800 m i skręcić w prawo na ulicę Neries. Na skrzyżowaniu z ulicą Treniotos
prosimy skręcić w lewo i po powtórnym
przekroczeniu mostu znajdą się Państwo
w Parku Vingis. Tu jest początek pięknej
ścieżki rowerowej. Jeśli pojedziecie po
niej, napotkacie estradę parkową
–
miejsce wielkich imprez letnich. Po prawej miniecie niewielki ogród zoologiczny.
Po lewej zostanie park atrakcji. Proszę
trzymać się głównej drogi, która wyproTrasa rowerowa:
Vilnius–Trakai–Kernavė–Vilnius
Długość trasy: ok. 108 km
Początek trasy: Plac Katedralny
GPS 54.685911, 25.286885
Zakończenie trasy: Plac Katedralny
GPS 54.685911,25.286885
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wadzi Państwa na ulicę Gerosios Vilties.
Tu kończy się ścieżka rowerowa.
Teraz waszym celem jest rondo Gerosios Vilties, znajdujące się pół kilometra
stąd. Ponieważ ruch uliczny jest natężony, najbezpieczniej będzie zsiąść z roweru i przejściem podziemnym dla pieszych dojść do prospektu Savanorių. Tu
też ruch jest bardzo natężony, dlatego radzi się jechać nie po jezdni, lecz po dosyć
szerokim chodniku. Należy być ostrożnym, gdyż w kilku miejscach trzeba b
zejść z roweru i pokonać kilka niewielkich
skrzyżowań.
Po 3 km drogi minąwszy górą biegnący wiadukt kolejowy przy światłach należy wybrać bardziej prawe rozgałęzienie drogi. Bądźcie tu uważni, gdyż
jeśli nie skręcicie bardziej w prawo,
dostaniecie się na drogę dwujezdniową
szybkiego ruchu Vilnius-Kaunas. Gdyby
jednak tak się stało, należy zawrócić.
Po kilkuset metrach z lewej zobaczą
Państwo niewyraźną dróżkę, na którą
należy skręcić. Ta 1,5 km długości droga
brukowana to odcinek w XVIII w. bitej
dawnej drogi Vilnius-Kaunas. Jest dosyć
stroma, nie każdemu kolarzowi możliwa
do pokonania. I nie tylko rowerzyście. W
1812 r. zimą cofające się z Rosji wojsko
napoleońskie nie było w stanie po niej
zaciągnąć dział artyleryjskich oraz taboru i poniosło ogromne straty.
Niebawem znów zbliżą się Państwo
do drogi szybkiego ruchu. Przy CPN trzeba skręcić w prawo i po wjeździe na most
należy górą pokonać drogę dwujezdniową. Za mostem na pierwszym skrzyżowaniu należy skręcić w prawo i Państwo
znajdą się na starej drodze do Trakai. Jadąc poboczem proszę zachować ostrożność, gdyż miejscami ruch jest szczególnie natężony.
Po czterech kilometrach spotka Państwa dzielnica miasta Vilnius tzw. Mūrinė
Vokė. Tu można obejrzeć ruiny fabryki papieru i kartonu oraz resztki zapory wod-

nej
. Osiedle położone obok rzeki Vokė, na której w tym miejscu znajduje się
tama. Przez staw można przejść po
moście.
Dalej prosimy jechać po tej samej drodze, prowadzącej przez niewielkie osady
i pola, aż po 4,5 km dojadą Państwo do
Lentvaris. W tym małym miasteczku
znajduje się największy węzeł kolejowy
w Litwie. Z zabytków należy tu wspomnieć kościół neoromantyczny Objawienia
Pańskiego Najświętszej Marii Panny z
kampanilą (1906 r.), XVI-wieczny park
dworski
Lentvario rozciągający się
nad jeziorem, i zagrodę dworską, które
ongiś należały do bogatych i wpływowych hrabiów Tyszkiewiczów. Chcąc
zwiedzić niniejsze zabytki należałoby
skręcić z trasy i zatoczyć 2-3 - kilometrowy łuk.
W Osadzie Lentvaris na pierwszym
większym skrzyżowaniu należy trzymać
się lewej strony i przedostać się przez
tory kolejowe. Za nimi skręt w prawo. Po
kilku kilometrach czeka jeszcze jeden
przejazd kolejowy, za którym po 1,5 km
wyjadą Pańśtwo z miasteczka i trafią na
wspaniałą ścieżkę rowerową, po której
czeka 6 km przyjemnej drogi do Trakai.
Proponujemy zbytnio nie śpieszyć się
i po drodze zwiedzić rezerwaty architektoniczne wsi Varnikai oraz Serapiniškės
oraz podziwiać charakterystyczną temu
regionowi starą architekturę
Gdy Państwo zobaczą odsyłacz do
góry zamkowej Varnikai , prosimy skierować swoje rowery bez zastanowienia
w tym kierunku. W ten sposób nie tylko
unikną Państwo ruchliwego głównego
wjazdu do Trakai, lecz i będą mieli
możliwość przejścia ciekawą ścieżką
poznawczą Varnikai oraz fascynować się
przepięknymi widokami otwierającymi
się z góry.
Prosimy dalej naciskać na pedały i po
kilku minutach droga doprowadzi do parkingu samochodowego. Jeśli będą Państwo uważni, po prawej mignie radziecki
budynek klubu jachtowego. Po skręceniu
na lewo należy przejechać prze mały
mostek i ścieżką nad jeziorem niebawem

43

dojechać do mostu pontonowego, który
doprowadzi do Trakai, które okalają jeziora. Za mostem zauważą Państwo największy zamek obronny Litwy, Zamek
Półwyspu, ruiny wież oraz murów obron-

Przed oczyma jeszcze 12 km stosunkowo równej drogi – samochody nie będą
zbytnio przeszkadzały cieszyć się malowniczymi widokami. Po prawęj ominą
Państwo wieś Bražuolė, którą w źródłach
wspomina się już w XIV w. Nieco dalej po
lewej zobaczą Państwo jezioro Šiemečio.
Za zakrętem do Kernavė ruch stanie
się bardziej natężony. Droga poprowadzi
pod wiaduktem autostrady Vilnius - Kaunas, dalej pza przejazdem należy jechać
drogą główną i po 1 km otworzy się widok
na wieś Panerių. Tu będzie połowa trasy.
W Paneriai można obejrzeć posiadłość
XVIII w. Należy zaznaczyć, iż
obok tej wsi prowadzi ścieżka rowerowa i
dla pieszych przez park regionalny Neris
(23 km), która obfituje w obiekty godne
nych. Działa tu muzeum spuścizny sa- odwiedzenia, miejsca odpoczynku,
przepiękne widoki nad rzeką Neris. Wykralnej
.
Obowiązkowo zachęcamy do rozejr- prawę po tej trasie najwygodniej rozpozenia się po unikalnej starówce Trakai, cząć od obozowiska Bražuolė znajktóra uchodzi za zabytek urbanistyczny. dującego się nie opodal wsi Lazdėnų lub
Prosimy zwiedzić kościół Zwiastowania tutaj w Paneriai.
Za Paneriai niebawem Państwo przeNajświętszej Marii Panny pamiętający
wiek XV, i w r. 1863 wybudowaną cerkiew kroczą rzekę Neris przez most i po po, kenesę – karaimski dom modlitwy. konaniu około 3 km droga doprowadzi do
Zachęcamy zwiedzić karaimskie mu- restauracji „Pušynėlis“ (sośniak). W tym
zeum narodowe im. S. Šapšalo , gdzie miejscu odsłania się szczególnie urocza
można zapoznać się z historią nielicznej panorama pętli rzeki Neris. Kilkaset metrów stąd zobaczą Państwo zakręt na gókaraimskiej mniejszości narodowej.
i ścieżkę pozOczywiście, obowiązkowo należy rę zamkową Karmazinų
zwiedzić wspaniały Zamek na wyspie w nawczą. Do nich niedaleko – zaledwie
Trakai . Zalicza się do najliczniej zwie- kilometr. Rowery można zostawić zadzanych obiektów turystycznych Litwy. bezpieczone linką z zamkiem na parTen zamek wzniesiono na początku XV kingu samochodowym i wejść na górę
w. Był główną rezydencją najwybit- zamkową, która ucieszy pięknymi widoniejszego władcy Litwy Witolda Wielkie- kami. Według przekazów wewnątrz góry
go (1650–1430). Tutaj władca i zmarł. A zamkowej zapadła się świątynia. Gdy
więc Trakai stanowiły najważniejszy biją dzwony w niedalekim kościele w Dūkośrodek polityczny Wielkiego Księstwa štai, rzekomo odzywa się również dzwon
z głębin góry zamkowej.
Litewskiego.
Jeśli czas pozwala, warto przejść się
Od zamku należy jechać ulicą Karaimų i po 1,5 km zobaczą Państwo Se- po ścieżce poznawczej i podziwiać bonoji Kibininė (stary bar z kibinami), która gatą roślinność, wartości przyrody i kulpoczęstuje nie tylko tradycyjnymi ka- tury, dawne litewskie obyczaje pogrzeraimskimi, lecz także uznanawanymi za bowe i spław tratw. Przechadzka zajmie
kulinarną spuściznę litewskimi potra- około 3 godziny.
Po powrocie na drogę główną należy
wami. Po posiłku zapraszamy do powrotu na ulicę Karaimų, stąd po 500 m na jechać 2,5 km do zakrętu w Kernavė.
rondzie należy skręcić w prawo i jechać Niebawem po prawej zjest zakręt do wsi
prawą stroną jezdni. Droga prowadzi po Geisiškės, gdzie można zawitać i obejmalowniczej krainie nad brzegami jezior rzeć strojną cerkiew rosyjskich starowzniesioną w r. 1865.
Galvė i Akmena. Po drodze zobaczą Pań- wierców
Podziwiając okolice wcale nie zauwastwo plażę nad jeziorem Akmena, zaś
kilkaset metrów dalej – kierunkowskaz żymy, gdzie podziało się 5,5 km i trzeba
do posiadłości Užutrakio . Warto prze- będzie skręcić na lewo w kierunku Kerjechać do niej 4 km i obejrzeć czarujący navė. Po kilkuset metrach zauważą Pańpałac oraz wspaniały park. Po tej wy- stwo restaurację-bar Kernius. Znalazł
cieczce prosimy powrócić na trasę. przytułek w pomieszczeniach młyna z
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czasów międzywojennych i raczy gości
nie tylko potrawami, lecz i pięknym otoczeniem: w pobliżu rozpościera się małe
grzęzawisko, kilka stawów, szumi przepiękny las.
Jeszcze po kilku minutach jazdy w kierunku Kernavė po prawej miniecie Państwo studium-galerię rzeźb „Šulinys“
(studnia)
. Tu artysta Henrikas Orakauskas wystawia swoje rzeźby z drzewa, marmuru, metalu, rysunki i inne prace twórcze.
A od galerii już w zasięgu ręki i Kernavė
– pierwsza stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tu najlepiej rowery gdzieś
zostawić przymocowane i obiekty godne
uwagi obejrzeć pieszo.
Najwięcej uwagi przyciąga oczywiście kompleks gór zamkowych. Jest
wpisany do rejestru UNESCO chronionej
spuścizny kulturowej. Góry zamkowe
– nie tylko ważny zabytek archeologiczny i historyczny, lecz i nieprzeciętnie
urocze miejsce, urzekające wyrazistymi
konturami górskimi i malowniczymi pętlami rzeki Neris.
Kogo ciekawi historia, niech nie przegapi okazji zajrzeć do szczególnie nowoczesnego muzeum archeologicznego w
Kernavė
. I w ogóle bardzo przyjemnie
jest przejść się po tym miasteczku,
poczuć urok niewielkiego zachwycającego kościoła.
Po rozejrzeniu się po Kernavė należy
powrócić na tę samą drogę, po której żeście Państwo przyjechali, i dalej pokonać
odległość 9,5 km aż do skrzyżowania,
gdzie rozchodzą się drogi do Kernavė i
Sudervė. Przez to skrzyżowanie prosimy
jechać prosto w kierunku Sudervė.
Po kilometrze dojadą Państwo do
ścieżki poznawczej dąbrowy Dūkštai ,
gdzie zobaczą, jak w dawnych czasach
wyglądały lasy litewskie. Przy ścieżce
wzniesiono ponad 38 rzeźb ilustrujących
postacie z legend i mitologii litewskiej.
Długość ścieżki sięga 2,3 km, jej
pokonanie zajmie1.5 godz.
Prosimy jechać dalej i wnet dotrą Państwo do osady Dūkštai z jaskrawo świecącym kościołem Św. Anny . Za nią na
istniejącym skrzyżowaniu prosimy jechać prosto w kierunku Sudervė, do której pozostało 9 km. Droga tu malownicza,
a więc nawet Państwo nie zauważą, że
już i pożądana osada. Ozdobę miasteczka Sudervė stanowi w 1822 r. wzniesiony kościół Trójcy
Przenajświętszej
zaprojektowany przez architekta Lauryna Gucevičiusa. Jego forma unikalna –
okrągła. Podobnych kościołów w Litwie
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więcej nie znajdziemy. Szczególnie cieszy nasz wzrok przy nocnym oświetleniu.
Z Sudervė czas już ruszyć w kierunku
Vilnius (Wilna). Jadąc przez wieś Čekoniškių warto zajrzeć do świetlicy palm i
życia codziennego
. W tej wsi bardzo
głębokie są tradycje wiązania palm, jest
tu nawet zespół wyłącznie tych specjalistów. W świetlicy znajduje się wystawa różnokolorowych palm wileńskich, wykonanych z suszonych roślin przez pracowite i
twórcze kobiety z tej wsi – z suszonych
kwiatów i farbowanych wiórek oraz innych materiałów wziętych z przyrody.
Od wsi Čekoniškės – 9 km do znaku
informacyjnego miasta Vilnius. Wjeżdża
się do osiedla Pilaitė. Należy kierować
się prosto drogą główną. Miejscami obok
ulicy pojawią się ścieżki rowerowe. Po
pięciu kilometrach z lewej ukaże się
Gmach Prasy. Przez skrzyżowanie należy jechać prosto po równi pochyłej w dół i
niebawem rozpocznie się ścieżka rowerowa. Po 2 km jadąc ścieżką rowerową
należy skręcić w lewo w ulicę Saltoniškių,
zaś po kilkuset metrach jeszcze raz
skręcić w lewo w ulicę Sėlių. Tu również
istnieje ścieżka rowerowa.
Ulicą Sėlių dojadą Państwo do rzeki
Neris, prosimy więc skręcić w lewo i jechać nad rzeką. Porosimy ominąć mosty
Baltasis (Biały) i Žaliasis (Zielony) – nie
radzimy śpieszyć się jechać po tych mostach przez rzekę. Najwygodniej przejechać przez most Mindaugo. Zas nim zaledwie kilkaset metrów do Placu Katedralnego, skąd rozpoczęła się i kończy się
niniejsza podróż.

WARTO ZWIEDZIĆ:
Archikatedra-Bazylika Św.
Biskupa Stanisława i Św.
Władysława w Wilnie
F Katedros a. 2, Vilnius
GPS 54.685815; 25.287437
) +370 5 261 1127
* parapija@katedra.lt
8 www.katedra.lt
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Góra Giedymina
Arsenalo g. 5, Vilnius
54.686609; 25.290731
+3705 261 7453
pilis@lnm.lt
www.lnm.lt
Sejm Republiki Litewskiej
54.690636, 25.261568
Cerkiew Znamieńska
Vytauto g. 21, Vilnius
54.690708; 25.257359
+370 5 275 1375
Estrada w Parku Zakret (Vingis)
54.683164, 25.235751
Zespół budynków produkcyjnych
w Murowanej Wace
54.648026, 25.119361
Kościół Zwiastowania
Najświętszej Maryi Pannie w
Landwarowie
54.641656, 25.048411
Pałac w Landwarowie
54.658256, 25.039489
Grodzisko w Varnikai
54.649874, 24.947297
Ekspozycja Sztuki Sakralnej
Kęstučio g. 4, Trakai
54.645442; 24.936073
+370 528 55 297
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Kościół Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w
Trokach
Birutės g. 5, Trakai
54.642881; 24.934491
+370 528 55 907
info@trakubaznycia.lt
www.trakubaznycia.lt
Cerkiew Narodzenia
Przenajświętszej Bogurodzicy w
Trokach
Maironio g. 4, Trakai
54.640870; 24.933321
+370 528 52 374
aleksandrsmail@micro.lt
Kenesa
54.647695, 24.932656
Muzeum Karaimskie S. Szapszala
Karaimų g. 22, Trakai
54.647196; 24.933048
+370 528 55 286
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
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Muzeum Historyczne Trok
Pilies sala, Trakai
54.652633; 24.933611
+370 528 53 946
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Zagroda Dworska w Zatroczu
Užtrakio g. 17, Trakai
54.659721; 24.943707
+370 528 55 006
tinp@seniejitrakai.lt
www.seniejitrakai.lt
Dwór w Ponarach
54.785614, 24.909809
Grodzisko w Karmazynach
54.817962, 24.929407
Cerkiew św. Jerzego w
Gejsiszkach
54.867865, 24.923844
Studium-galeria rzeźby „Šulinys“
Vilniaus g. 8, Kernavė, Širvintų r.
54.886663; 24.856889
+370 616 36 291
orakauskas@gmail.com
Grodziska w Kiernowie
Kernavė, Širvintų r.
54.883002; 24.852463
+370 382 47 371
direkcija@kernave.org
www.kernave.org
Muzeum Stanowiska
Archeologicznego w Kiernowie
Kerniaus g. 4A, Kernavė
54.885780; 24.853864
+370 382 47 385
ekskursijos@kernave.org
muziejus@kernave.org
www.kernave.org
Kościół Najświętszej Maryi
Panny Szkaplerznej
Kerniaus g. 6, Kernavė, Širvintų r.
54.884835; 24.852024
+370 382 47 347
irena.valaityte@gmail.com
Dąbrowa Duksztańska
54.833163, 24.951164
Kościół Św. Anny w Duksztach
54.822052; 24.968635
Kościół Świętej Trójcy w Suderwie
54.780169; 25.084732
Izba Palm i Użytku Codziennego
w Ciechanowiszkach
54.737453, 25.081259
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Trasa rowerowa:
Vilnius–Trakai–Kernavė–Vilnius

Trasa rowerowa:
Vilnius–Trakai–Kernavė–Vilnius

Wypożyczalnia rowerów
VILNIUS
)
*
8
)
*
8
)
*
8
)
*
8
)
*
8
)
8
)
*
8
)
*
8

VeloVilnius
+370 674 12 123
info@velovilnius.lt
www.velovilnius.lt
Baltic cycle
+370 699 56 009
info@balticcycle.eu
www.balticcycle.eu
Dviratis Plius
+370 5 277 7720
vilnius@dviratisplius.lt
www.dviratisplius.lt
Ratelis
+370 671 18 097
info@ratelis.lt
www.ratelis.lt
Velotakas
+370 618 45727
info@velotakas.lt
www.velotakas.lt
Dviračių takas
+370 5 2788 995
www.dviraciutakas.lt
Veloklinika
+370 606 87 754
info@veloklinika.lt
www.veloklinika.lt
Cyclocity Vilnius
+370 800 22 008
info@cyclocity.lt
www.cyclocity.lt

Usługa samoobsługowego wypożyczania rowerów miejskich w Wilnie „Cyclocity Vilnius" jest dostępna
przez całą dobę przez wszystkie dni tygodnia. Punkty wypożyczania rowerów „Cyclocity Vilnius" są rozmieszczone niedaleko od siebie i w każdym
znajduje się co najmniej 9 stojaków na
rowery, więc korzystanie z tego samoobsługowego systemu wypożyczania rowerów jest wyjątkowo łatwe i wygodne.

TRAKAI
F
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Trasalis – Trakai Resort & SPA
Gedimino g. 26, Trakai
+370 528 59 112
info@trasalis.lt
www.trasalis.lt
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Dworzec autobusowy w Trokach
Vytauto g. 90, Trakai
+370 687 55 257
traku.autobusai@is.lt
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B&B „Ežerkiemis“
Vytauto g. 95, Trakai
+370 686 91 726
arterez@yahoo.com
www.ezerkiemis.lt

KERNAVĖ
Kernavės bajorynė
GPS 54.886457; 24.869147
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+370 656 59 199
adm@kernavesbajoryne.lt
www.kernavesbajoryne.lt

Przydatne informacje
CENTRUM INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ M.WILNA
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¸

Biuro główne
Vilniaus g. 22, Vilnius
+370 5 262 9660
tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
I–VII 9:00–18:00

F
)

Ratusz w Wilnie
Didžioji g. 31, Vilnius
+370 5 262 6470

F

Plac Katedralny w Wilnie
Šventaragio g. 2, Vilnius

F
¸

Port lotniczy w Wilnie
Rodūnios kelias 2, Vilnius
I-VII 9:00-21:00

CENTRA
ODWIEDZAJĄCYCH
PARKÓW REGIONALNYCH
Park Regionalny Rzeki Wilii
Vilniaus g. 3 , Dūkštos,
Vilniaus r. sav.
GPS 54.820952; 24.97435
) +370 5 259 9234
* info@neriesparkas.lt
8 www.neriesparkas.lt

F

Park Regionalny Wysokiego
Dworu (lit. Aukštadvario)
F Dariaus ir Girėno g. 2,
Aukštadvaris, Trakų r.
GPS 54.578814; 24.523743
) +370 528 65 363
* aukstadvaris@arp.lt
8 www.arp.lt

CENTRUM INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ W TROKACH
F
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8
¸

Karaimų g. 41, Trakai
+370 5 285 1934
trakaiTIC@is.lt
www.trakai-visit.lt
I-IV 8:00-17:00
V 8:00-15:45
- 8 I 9:00-17:00
II-V 9:00-18:00
VI-VII 9:00-15:00
I-IV 8:00-17:00
V 8:00-15:45
VI-VII 9:00-15:00

LITEWSKA
WSPÓLNOTA
ROWERZYSTÓW
)
*
8

+370 687 30747
LDB@dviratis.lt
www.bicycle.lt

Transport

Na starówkę Wilna można w łatwy i
wygodny sposób dotrzeć z międzynarodowego portu lotniczego w Wilnie, stacji
kolejowej i autobusowej, dróg szybkiego
ruchu. Odległość od portu lotniczego do
centrum miasta – około 5 km. Z portu lotniczego do starówki Wilna można dotrzeć płatnymi miejskimi autobusami (3G,
1, 2 i 88) lub taksówkami. Wygodnie jest
jechać również pociągiem, gdyż niedaleko stacji kolejowej, którą od centrum
miasta dzieli 1 km, znajduje się stacja autobusów Wilna. Do hoteli w centrum
miasta, placówek gastronomicznych
oraz obiektów turystycznych z dworca kolejowego wiozą autobusy (1G, 3G, 53), a
osobom szukającym egzotyki, proponujemy przejazd trolejbusami (1, 2, 7, 20),
które już trudno znaleźć w Europejskich
miastach.

Odległość od Starówki Wilna do Trok
wynosi 28 km. Jeśli z Wilna do Trok jedziecie samochodem, najwygodniej jechać drogą szybkiego ruchu A4. Z Wilna
do Trok można dojechać także pociągiem lub autobusem międzymiastowym.
Odległość od dworca kolejowego i autobusowego Trok do zamku Trok na wyspie
– około 3 km.

Odległość od Starówki Wilna do Kiernowa sięga 40 km. Samochodem z Wilna
do Kiernowa można jechać drogą szybkiego ruchu A4 albo drogą 5212. Z Wilna
do Kiernowa kursują autobusy międzymiastowe (122 i 127), podróż trwa około
1 godziny. Jednak autobusy jeżdżą rzadko, dlatego należy dokładnie rozplanować czas swojej podróży.

Drogi ekspresowe
Drogi krajowe
Asfaltowe drogi rejonowe
Koleje

A 14

17

A2

1

5212

A1

A 15

A4

A3

53
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