
SZLAKIEM   LITEWSKIM 
od 8 do 13 maja 2006 

Kowno – Kiejdany – Poniewież – Birże –  Dyneburg – Wilno – Troki 
 

Dzień 1. 
Wyjazd z Torunia w godzinach porannych (7:00). 
Przejazd do Kowna. Po drodze przerwa z możliwością zjedzenia obiadu. 
Przyjazd do Kowna. Zakwaterowanie. Nocleg. 
Kowno – (lit. Kaunas) drugie pod względem liczby mieszkańców miasto Litwy,  
prawa miejskie 1408 r.  pełne pamiątek poświęconych Mickiewiczowi, związane 
z okresem nauczycielskim wieszcza, z czasem jego tęsknoty za lepszym życiem, 
ukochaną Marylą i wileńskimi przyjaciółmi. 
W Kownie można obejrzeć ruiny zamku z XIII wieku, wspaniałe Stare Miasto 
z ratuszem z XVI w. zwanym „Białym Łabędziem”, Archikatedrę św. Piotra i Pawła 
z XV wieku, Dom Perkuna oraz Kościół Witolda nad brzegiem Niemna. 
 
Dzień 2. 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu, przejazd trasą Kowno – Kiejdany 
Kiejdany – (lit. Kiedainiai)  miasto nad Niewiażą, rezydencja Radziwiłłów na 
Litwie, w XVII wieku główne centrum reformacji na Żmudzi. 
Z tego okresu pochodzi oryginalny układ miasta z sześcioma rynkami i ratuszem. 
W początku XIX wieku Kiejdany przeszły w ręce Czapskich. 
Skonfiskowane po powstaniu styczniowym. 
Obejrzymy Kościół Farny, stare miasto z domem burmistrza, domami rektorskimi 
i domami rzemieślników szkockich.. 
Z pałacu Czapskich, wzniesionego na piwnicach zamku kiejdańskiego pozostał tylko 
park pałacowy i fragmenty fundamentów. 
Poniewież (lit. Panevežys, ros. Paniewieżys) miejscowość przy ujściu rzeczki Żegeny 
do Niewiaży, 130 kilometrow od Kowna, stolica historycznej Ziemi Upickiej. 
Birże – (lit. Birżai) najdalej na północ wysunięta miejscowość województwa 
trockiego, blisko granicy z państwem Zakonu Kawalerów Mieczowych (później 
Kurlandią)  miasto na starym szlaku handlowym z Rygi do Wilna i Moskwy. 
W XIV wieku własność Wielkich Książąt Litewskich.  
W końcu XV wieku Birże przeszły w ręce Radziwiłłów.  
W XVII wieku, podczas wojny ze Szwecją,  Birże były jednym z ważniejszych 
punktów obrony. Zostały jednak zdobyte, ograbione i zdewastowane. 
Od 1811 roku siedziba Tyszkiewiczów (na wyspie Ostrów). 
Przejazd do Dyneburga.  
Zakwaterowanie w hotelu. Obiado-kolacja. Nocleg. 
 
Dzień 3. 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu, krótkie zwiedzanie Daugavpils (Dyneburg, 
Dźwińsk, Daugpilis), drugie co do wielkości miasto Łotwy, dawna stolica polskich 
Inflant (Łatgalii - łot. Latgale) na prawym brzegu Dźwiny (łot. Daugava) pomiędzy 
rzeką i jeziorem Stropu, byla wzmiankowana już w V wieku (według sag 
skandynawskich wzdłuż Dźwiny miały wędrować plemiona germanskie z Gotlandii 
na południe). 
Przejazd do Wilna przez Auksztocki Park Narodowy (120 km od Wilna). 
Założono go w 1974 r. na terytorium 30.000 ha.  Auksztota jest krainą jezior, wzgórz 
i rzek.  Najlepszym sposobem na kontakt z przyrodą jest pływanie łódką lub kajakiem 
po jeziorach oraz zwiedzanie najpiękniejszych miejsc w Parku: Góry Ladakalnis, 
z której widać wspaniałą panoramę siedmiu jezior; Muzeum Dawnego 
Pszczelarstwa, gdzie można się dowiedzieć o rozwoju pszczelarstwa od 
najdawniejszych czasów.  Zwiedzanie starej wsi Ginuciai, która słynie z młyna 
wodnego – zabytek techniczny z XIX w. 
Przyjazd do Wilna. Zakwaterowanie. Dla chętnych wieczorny spacer po Wilnie. 



Wilno – miasto będące świadkiem młodzieńczych lat Mickiewicza i Słowackiego, 
słynące z pięknych gotyckich i barokowych kościołów, kaplicy z cudownym obrazem 
Matki Boskiej Miłosiernej w Ostrej Bramie, najstarszego i najpiękniejszego 
cmentarza na Rossie z 1769 roku, Uniwersytetu im. Stefana Batorego oraz Góry 
Trzech Krzyży. 
 
Dzień 4. 
Po śniadaniu zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: cmentarz na Rossie, Ostra Brama, 
kościoły św. Teresy i św. Anny, Uniwersytet, Archikatedra, ewentualnie spacer 
na Zarzecze, malowniczą dzielnicę starego Wilna za Wilejką. 
Powrót do hotelu. Obiado-kolacja. Nocleg. 
 
Dzień 5. 
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Wilna: kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, góra 
Trzech Krzyży.  
Wyjazd do Trok. 
Troki- miasto położone na przesmyku między jeziorami Galwe i Tataryszki, 23 km 
na zachód od Wilna,  z dominującym w krajobrazie zamkiem gotyckim, będącym 
siedzibą księcia Witolda od 1392 r. 
Troki w okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego były głównym ośrodkiem kultu 
maryjnego. Na uwagę zasługuje kościół Nawiedzenia NMP z cudownym obrazem 
Matki Boskiej Trockiej z XVI wieku. Troki to także znaczący ośrodek kultury 
karaimskiej na Litwie (jeńców wojennych księcia Witolda z Krymu). 
 Zobaczyć tu można XVIII wieczną Kinessę (świątynię) i muzeum karaimskie. 
Zwiedzanie zamku Witolda na wyspie Piles nad jeziorem Galve. 
Degustacja kibinów (duże pierogi z mięsnym farszem) w restauracji regionalnej. 
Powrót do hotelu. Obiado-kolacja. Nocleg. 
 
Dzień 6. 
Powrót do Polski przez Druskienniki -miasto przy ujściu Rotniczanki do Niemna na 
południu Litwy, 130 km od Wilna.  Popularne uzdrowisko nad brzegiem Niemna. 
Nazwa Druskiennik pochodzi litewskiej nazwy soli - "druska". 
Przyjazd do Torunia w godzinach wieczornych. 
 
 


