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27 kwietnia 2008, niedziela

 Okazuje się że komunikacja miejska w Amsterdamie 
działa według własnych reguł a nie według potrzeb jej 
mieszkańców. Skąd my to znamy? Rano o godzinie siódmej 
pożegnałem się z rodzinką i poszedłem z bagażem na 
stacje metra. Skasowałem bilet (4 zony) i zszedłem na dól a 
tam informacja….że pierwsze metro jest o 7.47. A ja mam 
około ósmej być na lotnisku! Więc z powrotem do domu. 
Wyciągnąłem żonę z łóżka by mnie zawiozła samochodem. 
Byłem na czas ale… na lotnisku tłok niesamowity. Początek 
dwutygodniowych wakacji. Wejście do jednej z trzech hal 
przyjmujących pasażerów zamknięte i trzeba iść 200 metrów 
dalej by dojść do potrzebnej mi hali numer dwa. 100 metrów 
przed halą mam już gęstą kolejkę. Wężykiem dochodzi się 
dalej. W końcu po godzinie bez problemu dotarłem do celu. 
Zostało jeszcze czasu by się czegoś napić.

    Reszta podróży przeszłą już bez przygód. Siedziałem 
przy oknie ale cały czas w słońcu. Większość drogi miałem 
dobry widok: północne Niemcy, południowa Dania, Półwysep 
Helski, obydwa zalewy (Wiślany i ten następny), Kowno.

    Na lotnisku nie od razu się poznaliśmy z panem Andrzejem 
ale poprzez selekcję cech charakterystycznych odnaleźliśmy 
siebie po 10 minutach. Tak jak mówił: za długa broda i 
za długie włosy. Przyjechał wraz ze młodym znajomym z 
Polskiej ambasady który posiadał własny środek lokomocji 
to znaczy samochód.



    Mieszkam w Domu Turysty. Przyzwoicie odświeżona 
pamiątka czasów komuny w stylu domu studenckiego  w 
Krakowie gdzie nocowaliśmy kiedyś wracając z Zakopanego. 
Mam do dyspozycji pokoik z trzema łóżkami (za grosze na 
holenderskie warunki). Pan Andrzej Pilecki (ten w studenckiej 
czapce) jest wspaniałym przewodnikiem z dużą wiedzą i 
doświadczeniem. Już podczas krótkiej trasy z lotniska do 
hoteliku częstuje mnie wieloma informacjami o mijających 
budynkach i kościołach. Po drodze zatrzymujemy się przy 
Popławach by obejrzeć panoramę miasta. Hotelik znajduje 
się na Zarzeczu. Za Wilejką. Bardzo blisko cmentarza 
bernardyńskiego. Pan A. używa prawie tylko polskich nazw 
ulic, dzielnic itd. Właśnie w tym hoteliku umieszcza większość 
swoich klientów. Tak i tym razem byli tam już jego nowi 
goście (12 osób) z Krotoszyna. Razem z nimi idziemy na 
pierwszą wycieczkę przez ulice Wilna.

Rozpoczynamy od Cmentarza Bernardyńskiego.



    Wejście stanowi pięknie odnowiona brama (jakby część 
muru) i mniejsza bramka z tablicą pamiątkową na której 
prezydenci Litwy i Polski (przed paroma laty) zobowiązali 
się troszczyć się o to miejsce. Z drugiej strony przylepiona 
do muru chatka jakby prosto ze wsi gdzie siedzi jakiś stróż. 
Przez uchylone okienko słychać polskie radio. Sam cmentarz 
ufundowany w 1810 roku dopiero w ostatnich latach został 
doprowadzony do jako takiego porządku. Jerzy Waldorf 
latami zbierał pieniądze i troszczył się o to miejsce. Stare 
groby były jeszcze do niedawna niszczone. Jest bardzo wiele 
obłamanych krzyży, poprzewracane płyty, dewastowane i 
zawalone wnęki (kolumbaria) grobowe. Przewodnik mówi że 
tutaj leży więcej pochowanych członków elity wileńskiej niż 
na Rossie: szlachta, profesorowie, naukowcy, bohaterowie, 
rodziny znanych osób (Piłsudski) i łajdaków (Dzierżyński)





    Idziemy przez Zalesie w stronę centrum starego miasta 
przez Biały Zaułek gdzie jeszcze zachowało się parę 
oryginalnych zabudowań. Biały bo kiedyś ktoś (mnisi lub 
ktoś w tym rodzaju) chodzili ubrani na biało. Po drodze 
główny placyk dzielnicy gdzie stała mała cerkiewka do 1946 
roku a teraz „uświęca“ go kolumna z nie proporcjonalnie 
dużym aniołem.

    Po drodze byłe pałacyki z odnowioną fasadą ale i te 
zużyte czasem, pół ruiny lub całkowite ruiny (Pałac 
Śledzińskich). Mosty nad Wilejką (zwłaszcza te na Zarzeczu) 
są poobwieszane kłódkami które zakładają młode pary po 
ślubie by utrwalić swój związek. Tak i my dzisiaj widzieliśmy 
ze dwie młode pary z fotografem. Przy Wilejce cerkiew 
Spaska z gotyckimi fragmentami. Jest bardzo przebudowana 
i zawiera bardzo dużo carskich elementów nie pasujących 
do stylu wileńskiego (np. kopuła w stylu gruzińskim).





    Pan A. mówi często o próbach zacierania polskich śladów, 
walki o zachowanie polskości już od od czasów rozbiorów. 
Dla przykładu car pozwolił na stawianie do aż 4 karczm na 
skrzyżowaniach (rozpijanie) na co inteligencja miejscowa 
w pierwszej połowie XIX wieku piła i wznosiła toasty 
mlekiem.

    Niedaleko jest kościół Św. Anny (gotyk wileński z cegły), Św. 
Franciszka i Bernarda (wszystko XVI wiek). Litewski pomnik 
Mickiewicza a obok niszczejące cztery piękne płaskorzeźby 
z polskiego pomnika którego reszta nigdy nie dojechała do 
Wilna z Warszawy ze względu na wojnę. Wchodzimy w głąb 
starego miasta.Stoi jeden pierwszych domów gdzie mieszkał 
Mickiewicz i gdzie na pewno napisał pierwszą część Ballad.
    



 Docieramy do ul. Zamkowej z trzema pięknymi 
gotyckimi kamienicami. Pałac za pałacem. Dziedziniec za 
dziedzińcem. Co przejęte przez siły biznesu jest w większości 
odrestaurowane. Co nie znalazło właściciela i nie należy 
do reprezentatywnych ulic marnieje, niszczeje lub zostaje 
specjalnie zaniedbywane, podpalane by nie trzeba było 
niczego odbudowywać tylko stawiać coś co można zobaczyć 
w całej Europie.

    Na kolacjo-obiad idziemy z cała grupą do uroczej 
restauracyjki ‚Gabi‘ w uliczce odchodzącej os Zamkowej. 
Siadamy na zewnątrz w podwórku przy wielkich drewnianych 
stołach. Tutaj można otrzymać jadłospis także po polsku i 
większość obsługi przynajmniej rozumie ten język. Czytam 
pachnący Babciną kuchnią jadłospis. Na początek piwko z 
‚frytkami‘ chlebowymi z serem żółtym i czosnkiem a potem...
kiszka nadziewana kartoflami. Tak jak Tato wspominał 
szczecińską kiszkę z jego młodości.





    Po posiłku idziemy dalej w górę ulicy Zamkowej 
zbaczając w jej zaułki by zobaczyć dom Juliusza 
Słowackiego, Krasickiego, rzucić okiem na jeden z 
dziedzińców uniwersytetu. Dalej na Rynek Główny 
, inne wąskie ciekawe i ładne uliczki. Dużo wrażeń i 
jesteśmy zasypywani informacjami które wszystkie 
ciężko zapamiętać.

    Jestem bardzo zadowolony, pod wrażeniem i czekam 
co się wydarzy w następnych dniach. 





28 kwietnia 2008, poniedziałek

 Dzisiejszy piękny, słoneczny dzień rozpoczęliśmy od 
dalszego zwiedzania starego miasta. Autobusem podjechaliśmy 
na drugą stronę Wilejki na Popławy. Wysiedliśmy przy  
pięknym barokowym kościele  Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Chociaż w 1993 roku był zwrócony klasztorowi misjonaży 
to jednak niszczeje i służy jako magazyn dla pobliskiego 
klasztornego szpitala.

    Idziemy w stronę murów barbakanu i zachowanych 
murów obronnych. Tutaj stała kiedyś jedna z wielkich bram 
miasta gdzie mieszkał kat miejski. Po prawej stronie część 
muru odbudowana w ‚stylu radzieckim‘ a po lewej oryginalny 
stary mur. Na barbakanie są prowadzone intensywne 
roboty budowlane. Przy okazji robót zbito radziecki beton 
i widać oryginalny gruby mur barbakanu. Pan A. boi się że 
znowu postawią coś co nie ma wiele wspólnego z historią i 
architekturą pasującą do tej budowli. Najczęściej kto płaci 
ten decyduje co i jak będzie budowane.



    Wędrujemy dalej w stronę Ostrej Bramy. Uliczką 
wzdłuż murów miejskich. Po drugiej stronie stoją budynki 
byłej chyba największej w tym regionie Europy drukarni 
żydowskiej.
 W jedynej zachowanej bramie miasta znajduje się 
słynna Kaplica Ostrobramska z wizerunkiem  Najświętszej 
Maryi Panny. Właśnie trafiliśmy na ostatnie 10 minut mszy. 
Spokojnie można się pomodlić i potem pofotografować. 
Także srebrną tabliczkę na której Piłsudski dziękował Maryi 
za odzyskanie Wilna.



 Naturalnie zachodzimy do kościoła Św. Teresy 
który korytarzem bezpośrednio łączy się z Ostrą Bramą. 
Zbudowany w stylu dojrzałego, pełnego umiaru i harmonii 
baroku z fasadą Constantino Tencalla. W ołtarzach bocznych 
i zakrystii liczne, cenne obrazy – Kanuta Rusieckiego, 
Szymona Czechowicza i innych.
  Prawie obok kościoła Św. Teresy znajduje się cerkiew 
Św. Ducha (metropolitarna). W środku słychać piękne śpiewy 
najlepszego chóru w mieście. Wszędzie roznosi się zapach 
kadzideł. Jest to jedyna cerkiew która zachowała swoje 
wileńskie cechy architektoniczne. Nad wejściem portret 
trzech męczenników prawosławnych Jana, Antoniego i 
Eustachego których relikwie znajdują się w posadzce przed 
ikonostasem. 
    



 Dalej ulicą Zamkową w stronę rynku. Mijamy 
gotycką kamienicę z zachowanymi czarnymi motywami. 
Schodzimy w bok przez podwójną bramę do wiecznie 
odbudowywanej (25 lat) cerkwi p.w. Św. Trójcy. W budynku 
obok byli więzieni członkowie tajnych związków młodzieży 
m.in Adam Mickiewicz. W nocy mogli spotykać  się w tej 
cerkwi zanim zostali zesłani lub wygnani.

 Idziemy dalej w stronę rynku. Po lewej stronie 
budynek filharmonii. Po prawej kościół Św. Kazimierza - 
którego cała fasada stoi w rusztowaniach - obejrzeliśmy 
tylko z zewnątrz.



 Zbaczamy w jedną z wąskich uliczek by się pokrzepić 
w jednej z kawiarń która również sprzedaje posiłki (na wagę). 
Ja biorę talerzyk sałatki jarzynowej która nieźle przypomina 
rodzinny domowy produkt.

 W jednym z podwórek od ulicy Niemieckiej – byłej 
żydowskiej dzielnicy – widzimy tablicę informacyjną o 
synagodze która stała w tym miejscu. Pan A. opowiada 
jak jeden z jego znajomych (czy ktoś z rodziny) wszedł po 
opuszczeniu miasta przez Niemców do synagogi wypełnionej 
na jeden metr zbożem który już się tlił. Zachowało się tylko 
parę domków na skraju tego wielkiego podwórka. Stoi 
popiersie jednego z największych filozofów żydowskich 
Zalman’a który żył w Wilnie w XVII w. i był zwany Gaonem 
Wileńskim.



 Idziemy do polskiego kościoła Św. Ducha w którym do 
niedawna znajdował  się cudowny obraz Pana Jezusa znany 
jako ‘Jezu ufam tobie’. Obraz został namalowany w 1934 r. 
Przez E. Kazimierowskiego na podstawie wizji wileńskiej 
zakonnicy siostry Faustyny Kowalskiej. W dniu 23.09.20005 
roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha 
w Wilnie obraz i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas 
Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po 
kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła 
św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez ścianę 
sąsiaduje z głośnym nocnym klubem. W dziwny sposób 
polski napis bardzo wyraźnie zbladł. Oryginał obrazu Jezu 
Ufam Tobie w czasach sowieckich został przechowany przez 
wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. 
Ducha.





 Idziemy do najstarszej części uniwersytetu wileńskiego 
gdzie jeszcze można podziwiać krużganki podobne do tych 
w starej krakowskiej uczelni. Widzimy Pałac Prezydencki  
od strony ogrodów. Dalej reszta terenu uniwersytetu. Trzeba 
kupić bilety. Przez Dziedziniec Dowkonta przechodzimy do 
Dziedzińca Mickiewicza gdzie stoi klon pamiętający czasy 
młodego wieszcza. Dziedziniec Wilelki z kościołem Św. Jana 
Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty który dzięki artyzmowi 
Jana Krzysztofa Glaubitza nazywany jest jedną z ‘pereł 
wileńskiego baroku’. Piękne, barokowe, wysokie szczyty 
kościoła i dzwonnica są doskonale widoczne z różnych 
punktów miasta. Klejnotem świątyni są barokowe organy, na 
których w ciągu dziesięciu lat grał organista tego kościoła 
Stanisław Moniuszko. Dalej Dziedziniec Obserwatorium.



 Czas iść dalej. Jest bardzo ciepło. Plac Katedralny. 
Neoklasycystyczna katedra Św. Stanisława z m.in. piękną 
kaplicą Św. Kazimierza. W czasie wielkiej powodzi w 1931 
roku katedra została zalana i wystąpiły pęknięcia murów. 
Podczas koniecznego remontu odkryto krypty z grobami 
Aleksandra Jagiellończyka i dwóch żon Zygmunta Augusta – 
Elżbiety i Barbary. Na zewnętrznej ścianie tej kaplicy znajduje 
się tablica erekcyjna kaplicy z 1636 roku, zwieńczona herbem 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Orłem i Pogonią. Tekst 
w języku łacińskim. Ale pan A. mówi że podczas jednego z 
wieców w latach 90-tych – na jego oczach – przyszedł gość z 
drabiną i odrąbał koronę orłowi.



    Wracamy przez ogród botaniczny do hoteliku by 
samochodami pojechać na Antokol do kościoła Św. Piotra 
i Pawła. To co tam widzimy nie da się łatwo opisać a 
historia jaka wiąże się z jego powstaniem jest godna pióra 
Sienkiewicza. Kościół wzniósł hetman Michał Kazimierz 
Pac w latach 1668-84. Było to wotum dziękczynne za 
koniec wojny i uratowanie życia. Przy wejściu do kościoła 
jest umieszczona płyta nagrobna fundatora z napisem ‘Hic 
jacet peccator’ (Tu leży grzesznik), pochowanego na własne 
życzenie pod progiem świątyni.



 Dalszym punktem programu jest oficjalnie założony 
w 1801 roku Cmentarz na Rossie W 1820 roku opiekujący 
się wówczas cmentarzem na Rossie księża misjonarze 
otoczyli go murem. Poza jego obrębem, tuż przy wejściu 
głównym, jest niewielki cmentarzyk wojskowy. Oprócz 164 
żołnierzy polskich poległych w walkach o Wilno w latach 
1919-20 pochowano tu też tych, którzy zginęli w 1939 r., oraz 
76 akowców, ofiar walk podczas operacji “Ostra Brama” w 
1944 roku. Zaskoczeniem jest że teren jest pełen wzgórz i 
nagrobki zapełniają każdy płaski i pochyły skrawek ziemi. 
Spoczywa tu Maria z Billewiczów Piłsudska, matka słynnego 
Marszałka, która zmarła w 1884 roku, a pochowana była 
najpierw w grobie rodzinnym w litewskich Sugintach. U jej 
stóp umieszczono srebrną urnę z sercem Józefa Piłsudskiego 
(ciało spoczęło w katedrze na Wawelu). Nie ma na płycie ani 
imienia, ani nazwiska, ani żadnej daty. Pod zwykłym, prostym 
krzyżem jest tylko napis “Matka i Serce Syna” oraz cytat 
z “Beniowskiego”, jako że Słowacki należał do ulubionych 
przez Marszałka poetów.



    Na wieczorny posiłek jedziemy w górę Wilejki do 
podmiejskiego młyna z którego zrobiona duży kulinarny 
interes. Widać że niedawno wszystko tam odnowiono włącznie 
z zielenią, stawikami, budynkami. Pokazówka. Restaurację 
stanowi budynek chyba byłej stodoły z dobudowanym 
oszklonym tarasem. W środku wielkie i mniejsze drewniane 
stoły z ławami.  Zamawiam chłodnik i zeppeliny. Na deser 
na trawienie wódkę na miodzie: Sutkinis. Smaczne.



29 kwietnia 2008, wtorek

  Umówiliśmy się z grupą z Krotoszyna (12 osób) 
że po drodze do Polski pojedziemy wszyscy razem ich 
samochodami do Trok i Kowna.

 Po drodze zbaczamy na chwilę z trasy by zobaczyć 
zachowany i w remoncie jeden z pałaców Tyszkiewiczów. 
XIX wieczny pałac leży niedaleko fabryki dywanów (też 
była własnością Tyszkiewiczów), otoczony sztucznie 
stworzonymi stawami dalej za resztkami przypałacowego 
parku widać zabudowania gospodarcze które świadczą o 
byłej świetności.

 Pan Andrzej już parę razy mówił że w jego żyłach 
płynie także krew karaimska. Opowiada ich historię: że 
pochodzą z Krymu, potem byli gdzieś nad Wołgą i stamtąd 
sprowadził ich Wielki Książę Witold do Trok jako zaufaną 
gwardię przyboczną bo nikomu na Litwie (zwłaszcza własnym 
braciom) nie mógł zaufać.



 Zamek w Trokach to właściwie trzy zamki. Do dzisiaj 
zachowały się dwa. Najbardziej znany zamek na jeziorze 
Galwe jest w dużej części odbudowany w XX wieku na modłę 
radziecką. Niestety nie wykożystano przy tym odkrytych w 
muzeach szweckich planów tej budowli. Obchodzimy zamek 
dookoła. Zamek górny od dolnego dzieli była fosa. Widać 
schodki którymi zwiadowcy mogli dotrzeć bezpośrednio do 
sali tronowej. Pan A. mówi że właściwie nie warto oglądać 
wnętrz bo nie ma tam autentycznych obiektów. Właściwie to 
tylko parę mebelków z pałaców Tyszkiewiczów których nikt 
nie chciał.  Jest słonecznie ale bardzo wietrznie. Aż zerwało 
czapkę z głowy pan A. Wokół duże jezioro będące jednym 
z wielu połączonych jezior. Jest 17 wysp o przeróżnych 
nazwach z których ostatnia nazywa się….  Rób co chcesz.
   
 Nad brzegiem jeziora rząd straganów z pamiątkami. 
Ceny o wiele niższe niż w Wilnie. Czas na zakupy (głównie 
dla pań).

Troki



 Jedziemy dalej dobrą drogą. Do Kowna od Wilna jest 
100km. Ze względu na czas mieliśmy Kowno w pigułce. 
Zatrzymujemy się koło ruin gotyckiego zamku zbudowanego 
przez Krzyżaków. Pan A. opowiada że niedawno zrobiona 
kustoszem tego obiektu zwykłego … rolnika!
   
 Idąc w stronę centrum starego miasta mijamy 
interesujące i często przebudowywane budynki klasztoru i 
dwóch kościołów. Wchodzimy na bardzo duży Plac Ratuszowy 
z okazałym ratuszem po środku zwanym ‚białym łabędziem‘. 
Pan A. pokazuje dom w którym mieszkał Mickiewicz kiedy 
to był nauczycielem w tutejszej szkole odpracowując w ten 
sposób studenckie stypendium. Obok był dom aptekarza do 
którego żony Karoliny Kowalskiej (bardzo) często zachodził. 
Tu w Kownie wydany jest pierwszy tom jego poezji  w liczbie 
500 egzemplarzy. Idziemy w stronę Niemna.

Kowno



 Po drodze mijamy znany późnogotycki spichlerz i 
magazyn zbożowy który obecnie jest nazywany Domem 
Perkuna. Z zewnątrz uwagę zwraca niezwykle bogate 
zdobnictwo, szczególnie fasady, po mistrzowsku stworzonej 
z 16 rodzajów cegieł. Obok stał drugi taki domek ale go 
rozebrano zamiast odnowić.

 Idziemy nad Niemen. Rzeka ta stanowi naturalną 
granicę pomiędzy Suwalszczyzną i Żmudzią. Na nabrzeżu 
najstarszy w Kownie, fundowany przez wielkiego księcia 
Witolda po bitwie nad Worsklą w 1399 r kościół p.w. 
Wniebowzięcia NMP tzw. kościół Witolda.

    Przed rozstaniem z Krotoszynianami zachodzimy do 
restauracyjki by się posilić. Zamawiam chłodnik (kowieński; 
ze pokrojonym w drobne paseczki buraczkiem) i naleśniki 
z mięsem (jak z Babcinej patelni). wracając do samochodów 
wstępujemy jeszcze na chwilę do katedry Św. Piotra i 
Pawła.



 W herbarzu Kojałowicza stoi wzmianka że od dawien dawna ich rodowym gniazdem Dowgwiłłów były 
Radyki. Szukając litewskiego odpowiednika tej nazwy trafiłem na Radinkiai (Parę kilometrów na północ od 
Kowna). Dzisiaj jest okazja zobaczyć ta okolicę. Poszukiwanie odpowiedniego autobusu zajęło trochę czasu 
ale w końcu pojechaliśmy do Domejkowa. Same Domejkowo nie robi wrażenia. Płaski teren, pełen działek, 
przypomina kolonie lubelskie. Dalej 2km pieszo w dól w stronę Niemna. A same Radyki leżą nad rzeką, częściowo 
w lesie. Bardzo(!) skromna osada działeczek budowlanych pełna nowobogackich domków bez jakichkolwiek 
budynków komunalnych. W pobliskim lasku znajdujemy cmentarzyk z już powojennymi grobami. Mijamy 
przystanek z dwoma panami którzy razem z nami wysiedli w Domejkowie z autobusu  którzy teraz ‚zakanszają‘ 
popijając wódeczką. Kilkaset metrów dalej stoi grupa młodzieży (14-16 lat) i krzyczy do nas czy nie mamy 
dla nich wódki. Dochodzimy do pierwszych budynków w następnej wiosce. Jeden stary budynek (spichlerz?) 
na terenie byłego PGR-u a przy szosie malutki cmentarzyk. Ciekawy i z paroma starymi nagrobkami (także 
polskimi). Robi się późno. Czas wracać do Kowna.

 W Kownie zachodzimy jeszcze do wujka pana Andrzeja. Krzepkiego pana który kończył jeszcze polskie 
gimnazjum. Jako niemowlę w kolebce ocalał kiedy to wszystkich w domu zastrzelono bo mówili po Polsku.

    Zmęczeni i wygłodniali ale bogatsi o nowe wrażenia wracamy luksusowym autobusem do Wilna.





30 kwietnia 2008, šroda

 Myślę że dzisiejszy dzień będzie wyjątkowo 
emocjonujący: sam na sam z Wilnem.

 Dzięki żywności jaka mi pozostawili Krotoszynianie 
mam niezłe śniadanie. Na dole schroniska jest duża jadalnie, 
pomieszczenie kuchenne z dwoma lodówkami, kuchnią 
elektryczną, zlewem i ciepłą wodą. Jest też elektryczny 
czajnik na wodę więc można zrobić herbatę. Potem jeszcze 
kąpiel pod dobrym prysznicem i … w drogę.

 Pierwszym punktem programu jest ulica Mickiewicza 
gdzie był hotel i lokal ‚Bristol‘. Po pewnych wahaniach czy to 
dobre miejsce zdecydowałem że dobrze trafiłem. Tutaj jest 
nadal szykowna kawiarnia-restauracja. Po drugiej stronie 
ulicy (bliżej katedry) są teraz sklepy.



 Dalszym punktem programu jest trochę dalej położony (ale 
nie tak daleko od ul. Mickiewicza przy Placu Łukiskim) kościół 
dominikanów Św. Jakuba i Filipa. Na tablicy informacyjnej przy 
ogrodzeniu pisze że msze są również odprawiane po polsku. W 
obrębie murów kościelnych mieścił się kiedyś cmentarz. Teraz 
jest wszystko porośnięte trawą i tylko dwie polskie płyty nagrobne 
powalają się pod murem. Oglądam wnętrze i fasadę z paroma 
wmurowanymi tablicami (lub śladami po nich). Tutaj brali między 
innymi śluby Stanisław, Jan i Stefania Dowgwiłło.
  Na placu Łuskim można trafić na tablicę pamiątkową 
położoną powstańcom 1863 roku (Sierakowski, Kalinowski).



 Obchodzę kościół od strony placu i schodzę nad Wilję. Idę w stronę 
Zielonego Mostu. Wzdłuż rzeki ruchliwe ulice i już korki. Z tego miejsca 
widać bardzo dobrze położone po drugiej stronie rzeki nowe, nowoczesne 
centrum z paroma wieżowcami w stylu ‚Termosu“ szczecińskiego. Za 
mostem kościół Św.Rafała. Zachodzę tam. Właśnie sprzątają. Pod bacznym 
okiem sprzątającej pani i jakiegoś pana oglądam wnętrze.



 Szerokimi schodami wracam na ulicę Kawaleryjską i idę w górę w poszukiwaniu 
ulicy Lwowskiej. 200 metrów na lewo od skrzyżowania Kawaleryjskiej z Lwowską 
rozpoczyna się wspomniane ‚nowoczesne centrum‘. Ale na prawo widać zachowaną 
starszą niską zabudowę. I znów mam niepewność. Które przejście? Czy to tutaj? Na 
wszelki wypadek fotografuję wszystko.



 Idę dalej Kawaleryjską. Jakieś 300 metrów dalej widać 
tabliczkę z nazwą ulicy: Krokuvos gatve. Skręcam w lewo ale 
pierwsze 50 metrów to nie ulica ale tylko chodnik pomiędzy 
budyneczkiem i chatą nr.19. Wychodzę na bardziej otwarty 
teren. Po lewej znowu jeden z tych dopiero co wybudowanych 
wieżowców. W środku świeżo zrobiona ulica która właśnie 
asfaltują. A po lewej osiedle ogródków, działeczek, chatek, 
domków, dróg i dróżek żwirowo-piaskowych. Jakby się było 
na wsi a nie w mieście. Kawałek historii. Zasuszonej i ledwo 
trzymające się kupy. Obchodzę teren. Wchodzę w pomiędzy 
strzechy. Jakiś podpity gość zaczepia mnie z pytaniem 
dlaczego fotografuję. Trochę mnie czasu kosztowało zanim 
się mu ulotniłem ale muszę przyznać że nie był to pijaczyna. 
Zalewał robaka z rozpaczy po utracie żony i matki.



 Ale starczy tego ciągłego łażenia. Krzyż zaczął mnie 
boleć i głowa staje się coraz cięższa. Czas wracać by się posilić 
i odpocząć. Wracam na stare miasto. Do tej samej restauracji 
przy ulicy Zamkowej w której już byłem z grupą. Tym razem 
zjadłem: kołduny w rosole, sałatkę grecką (dobra ale z jedną 
oliwką), piwo, ciepła szarlotka z lodami i dobre cappuccino. 
Razem 42,50 lita to znaczy 12,5 euro. Lubię te ceny!



 Potem pokręciłem się pomiędzy starym miastem i 
dworcem kolejowym. Wstąpiłem na bazar po małe zakupy i do 
apteki po pomadkę na spierzchłe usta. W hoteliku załapałem 
nowych sił i poszedłem na jeszcze jeden spacer w stronę 
cmentarza żydowskiego na Antokolu. W drodze powrotnej 
zahaczyłem jeszcze raz o Cmentarz Bernardynski. Znalazłem 
częściowo w ziemi leżącą płytę kamienna nagrobną a raczej 
pamiątkową  z początku XIX wieku zaczynającej się od słów: 
Racheryi z Dowgiałłów-Kuczewskiey sędzinie ziem ……zmarłej 
roku 1825 czerwca 15…
 Około 20-tej powróciłem do turystycznego schroniska.





1 maj 2008, czwartek

 Dzisiaj rozpoczął się na Litwie ( i w Polsce) najdłuższy weekend roku. Miasto roi się od Polaków i wszędzie gdzie można stoją 
autobusy z Polski.

 W hotelu zaszły dwie zmiany.  Między innymi ze względu na brak jednoosobowych pokoi przeniesiono mnie na drugie piętro 
do pokoju dyrektorki. Wstawili luksusowe składane łóżko (z IKEI, z drewnianą ramą), jest podstawowe ładne wyposażenie (szafa, stół, 
krzesła) do tego czajnik elektryczny a nawet kawa, herbata, cukier i mód. Powiedzieli że mogę wszystkiego używać. Zobaczymy jak 
się tutaj śpi. Drugą zmiana (i inną przyczyną mojej przeprowadzki) jest przybycie grupy-wycieczki ze Słupska. Ale dzisiaj nie dołączam 
jeszcze do niej. Mam swoje plany. Dzięki wczorajszym zakupom mam dzisiaj na śniadanie jajecznicę na litewskim boczku.

Mój pierwszy pokoik w hoteliku. Podwórko jednego z domów-pałaców na Zarzeczu.



 Idę na drugą część Rossy. Może tam znajdzie się coś ciekawego. Trochę przypomina to szukanie igły w stogu siana ale tym 
razem nie wiem czy igła w ogóle tutaj leży. I tutaj pagórki zarośnięte trawą, trochę ślisko, nie wiadomo na co się następuje. Dużo 
znanych nazwisk. Jest też Dowgiałło. Rossa jest podzielona ruchliwą ulicą na dwie części.
Ale jest jeszcze inna Rossa. Jakieś dwa kilometry na zachód jest Rossa prawosławna. Spacerkiem przechodzę po jej terenie ale 
już nie przeszukuję każdej kwatery. Prawie wszystko z rosyjskimi napisami. Też stare groby i polskie nazwiska. W sumie jest ona 
około tej samej wielkości jak polska, katolicka Rossa. Jest też podzielona drogą na dwie części ale ta jest nieutwardzona i prawie bez 
ruchu samochodów. Widzę jakieś dwa samochody przy których po rosyjsku mówiąca kobieta i mężczyzna szybkoprzerzucają jakiś 
(mięsny?) handel z bagażnika do bagażnika.

 Opuszczam ten teren. Po lewej widać cerkiew. Zupełnie przez przypadek wchodzę na piaszczystą drogę z typowymi drewnianymi 
polskimi chatami i widzę nazwę: Purpuru gatve. Znana mi nazwa z opowiadania rodziców i spotkania z Marusią. Nie mam przy 
sobie papierka z adresem (Marusi na pewno już nie żyje) i nie wiem czy miałbym odwagę się wypytywać. Może trafi się na jakiegoś 
nadgorliwego Litwina co nic nie chce rozumieć. Robię zdjęcie i idę w stronę cerkwi starowierców.



 Znalazłem. Wspaniała cerkiew przy Lenkų gatve z cegły. Bogato zdobiona ornamentami opartymi na znakach i symbolach 
starowierców. Wnętrze zamknięte. Powybijane szyby.W środku jedna wielka ruina a za budynkiem śmietnik wszelkiego rodzaju 
resztek materiałów budowlanych, okien, złomu. Teren otoczony wysokim murem z równie ciekawą jak cerkiew bramą. Jedyny 
dwupiętrowy budyneczek na tym terenie jest niedawno odnowiony. To chyba ta klinika stomatologiczna. Reszta terenu to zielona 
trawa. Nic nie wskazuje na to że tutaj mógł być cmentarz.



 Czas na odpoczynek. Schodzę w dól w stronę dworca. Przechodzę przez kładkę-
most dla pieszych nad torami w stronę centrum. Przechodzę koło Ostrej Bramy i obok 
rogu domu gdzie do niedawna była zabytkowa apteka dziadków Beaty Tyszkiewicz. 
Wszędzie Polacy. Nawet w ‚mojej‘ restauracji roi się od gości. We wczorajszym ‚Kurierze 
Wileńskim‘ pisano, ostrzegano przed tłokiem ze wzmianką że z tego powodu nie ma co 
liczyć na zniżki jak w inne dni. Dzisiaj zaliczam placek cygański (naturalnie z piwem) 
a na deser naleśnik z twarożkiem polany sokiem wiśniowym. Regularnie spotyka się 
osoby również ze Szczecina. Widzę paru panów w co najmniej w Taty wieku a w gorszej 
kondycji.

 Na zakończenie dnia  postanowiłem jeszcze raz pójść na drugi brzeg Wilji na 
Lwowską i Krakowską. Obchodzę jeszcze raz teren. Podziwiam nowy asfalt. To jakby 
pożegnanie z historią. Już prawie nienamacalną. Pozostają tylko archiwa.



Ulica Kawakeryjska Ulica Kawakeryjska Wilejka i były ogród boraniczny

 
 Wracam do hotelu przez ogród botaniczny i wzdłuż drugiego brzegu Wilejki. Przechodzę obok pałacu który jest teraz ambasadą 
holenderską. Wieczorem pod prysznicem odkrywam jednego kleszcza.





 Dzisiejszy dzień określiłbym jako dziwny
ale udany.  Po śniadaniu miałem... śniadanie. Grupa 
ze Słupska miała mnie na prośbę pana Andrzeja 
wsiąść ze sobą na śniadanie ale zapomnieli. 
Więc pan Andrzej przyszedł specjalnie po mnie i 
poszliśmykilkaset metrów do kawiarni w centrum 
Zarzecza. Na śniadanie: cztery serdelki, ogórek 
konserwowy i pół talerza kaszy gryczanej. Czyli 
dla mnie był to obiad. No i dobrze bo przez resztę 
dnia nie było czasu na jedzenie.

    Najpierw pojechaliśmy całą grupą (i ich 
autobusem) na Rossę. Okazało się że dzisiaj jest 
Dzień Polski w Wilnie. O godzinie jedenastej 
były uroczystości przy grobie serca Piłsudskiego. 
Polscy weterani i organizacje składały wieńce. 
Tłok ale jeszcze można się poruszać. Harcerze 
zbierają na odbudowę cmentarza Jutro ma być 
gorzej kiedy to przybędą państwowe delegacje z 
Litwy i Polski z kompanią honorową.

2 maj 2008, piatek¸



 Podjeżdżamy pod Ostrą Bramę. A tu...  dalszy ciąg uroczystości. Bo po Rossie jest 
zaplanowana uroczysta msza. Kilkusetmetrowy, kolorowy korowód stoi przed kaplicą 
której okna są szeroko pootwierane. Aż pod filharmonię. Każdy ma jakiś polski element: 
polskie stroje ludowe, chorągiewek, flagi, transparenty. Sporo młodzieży. Pogoda jest 
nadal wspaniała. Ale do samej kaplicy nikt nie zostaje dopuszczony więc robimy coś 
innego. Wpadamy na 20 minut na wileński bazar. Cała hala pachnie wędzonką. Kupuję 
trochę kabanosów (18-22 lity za kilogram), jakieś warzywko do chleba i mały słoiczek 
miodu. Bardzo uprzejma pani daje mi spróbować kilka rodzajów miodu ale moim 
zdaniem one się niewiele od siebie różniły smakiem i wyglądem.
    Jedziemy autobusem do kościoła Św. Piotra i Pawła na Antokol. Grzecznie odmeldowuję 
się bo w pobliżu jest najstarszy cmentarz zamiejski ‘Słoneczny’ na którym ponoć jest 
grób jakiś Dowgwiłłów. Pan A. powiedział że te groby są w pobliżu Kaplicy Zawiszy.  
Chyba z pół godziny szukałem ale w końcu znalazłem. Na górce po lewej stronie za 
kaplicą  jest rodzaj grobowca. Nieznane mi imiona ale nazwisko prawidłowe. Wpadam 
na pomysł zostawienia wiadomości w buteleczce że może ktoś jest zainteresowany 
wymianą informacji. Potem już tylko wędrowałem (raczej wspinałem się) przez 
cmentarz którego przeważającą część jest czysto Polska.





 Ale na mapie widziałem że trochę dalej jest właściwy 
Cmentarz Antokolski (Wojskowy). Niedaleko pałacu 
Sapiehów. Przednia część tego cmentarza to pozostałości 
z czasów carskich. Potem jest część na którą bym nazwał 
częścią radziecką (powojenną). Jest też inna część – niedawno 
odnowiona, odrestaurowana – z około 1500 grobami żołnierzy 
polskich poległych w wojnie z bolszewikami 1919-1921. Robi 
wrażenie. Pagórki, rzadkie zalesienie i szereg za szeregiem 
wiją się i falują jednakowe krzyże. Swoje kwatery mają też 
inni żołnierze: niemieccy, litewscy i daleko, daleko z tyłu 
radzieccy. Po drodze jest też wysokie zbocze z zasłużonymi 
dla państwa litewskiego. Nie chciałem sobie za bardzo psuć 
humoru i nie czytałem jakie tam są nazwiska.



Mur z bramą otaczający pałac Sapiehów

 Po upalnym dniu zaczęło się chmurzyć i powracając do hotelu 
trochę zmokłem. Niestety nie pozostało mi wiele czasu na posiłek.
Odsapnąłem tylko na chwilę i przebrałem się. A dlaczego? Pan A. i jego 
żona zaprosili mnie na koncert Litewskiej Orkiestry Symfonicznej w 
której ona gra (flet i piccolo). Umówiliśmy się przed wejściem. Dała mi 
bilet, życzyła dobrego koncertu i poszła się rozegrać. Chociaż koncert 
nie był fantastyczny to na pewno ciekawy i na dobrym poziomie. W 
programie arie z oper Czajkowskiego (sopran, tenor plus jeden duet). 
Na początek oczywiście uwertura też Czajkowskiego (Dama Pikowa). 
Miejsce miałem na początku kiepskie ale po przerwie przesiadłem się 
troch niżej wiec druga symfonia Rachmaninowa zabrzmiała lepiej. Ten 
koncert tak dobrze mnie psychicznie odprężył że bez żadnych fizycznych 
dolegliwości poleciałem jak na skrzydłach młodości w stronę hotelu.





3 maj 2008, sobota

 Dzisiejszy dzień chciałem spędzić bardziej relaksowo. 
Głównie na Starym Mieście. Ale zanim do tego doszło 
wybrałem się do dzielnicy Nowe Miasto. Po drodze 
sfotografowałem jeszcze dom przy Placu Ratuszowym w 
którym przebywał Mickiewicz zanim opuścił Polskę. I tym 
razem wszystko na piechotę.

 Muszę jeszcze dodać że dzięki mojej czwartkowej 
hotelowej przeprowadzce do gabinetu dyrektora miałem 
dostęp do komputera i internetu. W końcu mogłem przesłać 
jakąś wiadomość rodzince i zdobyć brakujące informacje.



 We wszystkich książkach telefonicznych miasta Wilna z lat 1911-1914 - które znalazłem do tej pory przez internet - pisze że 
Wincenty Dowgwiłło miał telefon(!) i mieszkał przy Kijowskiej 27. Dzięki dyrektorskiemu komputerowi znalazłem że ulica nosi 
teraz nazwę Kaunas gatve i … jest! Stoi stara samotna chałupa z ka walkiem ogrodzonej drewnianym płotem ziemi. Prawdopodobnie 
była to najpierw karczma ponieważ stoi na krzyżówce. W internecie pisze że była w 1860 roku zbudowana i do 1914 kilkakrotnie 
przebudowywana wewnątrz. Naturalnie robię zdjęcia. Może Pan A. przy okazji szukania własnych dokumentów popatrzy i na dokumenty 
tego domu. Może są tam jakieś dane o Wincentym.



 Wracam do centrum. Spokojnie piję kawkę z szarlotką, przeglądam rożne 
stragany na możliwe prezenty, małe zakupy na bazarze i kupuję nowy numer ‚Kuriera 
Wileńskeigo‘. Wracając na Zarzecze trafiam na autobus gości ze Słupska i umawiam się 
na 15-tą z kierowcami że po odświeżeniu w hotelu pojadę razem z nimi. Już z całą grupą 
podjechaliśmy na Górę Trzech Krzyży. Pan Andrzej opowiada historię tego miejsca a z 
góry rozpościera się rozległa panorama Wilna.







 Następnie wróciliśmy na Zarzecze na obiad który był jednocześnie jakby 
oficjalnym zakończeniem tej wycieczki. Poza posiłkiem i toastem były też prezenciki 
dla kierowców, przewodnika, kierownika wycieczki i właścicielki kawiarni-restauracji.

 Ostatnią atrakcją dla tej grupy (a dla mnie ponownie) było centrum handlowe 
Akropolis czyli szał zakupów. Znowu podziwiałem Pana Andrzeja za jego ogromną 
cierpliwość. Kilkanaście razy musi to samo tłumaczyć, czekać, pokazywać litewskie 
specjalności. Ja też robię parę dodatkowych zakupów. Zanim Słupczanie powrócili do 
Polski to podrzucili nas do centrum.  W mieście spory ruch turystów i młodzieży. Trzeci 
maja to dzień kiedy młodzież może bez przeszkód ‚produkować‘ muzykę i wszelkie inne 
muzyko podobne dźwięki na ulicach miasta. Robi się późno i dobrze byłoby coś zjeść. 
Po dłuższych poszukiwaniach i po staniu w kolejce udało nam się w końcu załapać 
na posiłek w jednej z restauracji przy ulicy Niemieckiej. Zjedliśmy zupę z (leśnych) 
grzybów podaną w małym okrągłym razowym chlebie i po naleśniku z twarożkiem. 
Naturalnie pogadaliśmy sobie (zwłaszcza Andrzej) o różnych sprawach i w restauracji i 
w drodze powrotnej. O pierwszej w nocy wylądowałem w hotelu.



4 maj 2008, niedziela

  To już ostatni dzień mojej tegorocznej wileńskiej 
przygody. Wstałem o dziewiątej. Poranna toaleta. Pakowanie. 
Trochę uporządkowałem pokój. Zapłaciłem za pobyt.

 Pan Andrzej przyszedł punktualnie i z żoną. Po 
małej pogawędce pojechaliśmy autobusem na dworzec by 
ją odprowadzić. Jechała pociągiem do swoich rodziców 
w Marjanpolu by odebrać 8-letnią córeczkę. We wtorek 
rozpoczyna się szkoła.

 Pan A. zawiózł mnie jeszcze do dzielnicy Zwierzyniec 
w której mieszkał przez 30 lat. Zwrócił mi uwagę na ciekawe 
drewniane i zanikające budownictwo. Inne niż na przykład 
przy ulicy krakowskiej. Pokazał mi swój były dom, kienesę 
(cerkwie) karaimską. Opowiada trochę o sobie, co tu robił, 
co i gdzie się wydarzyło itd. Dzielnica graniczy z wielkim 
parkiem i Wilją  nad która wisi długi wiszący most-aleja dla 
pieszych.





 Autobusem wracamy do centrum. Na Mickiewicza  
posilamy się co nieco na kawiarnianym tarasie. Pieszo 
wracamy do hotelu po bagaż. Wybieramy drogę przez 
Górę Giedymina skąd także rozciąga się ładna panorama 
Wilna.

 Tan sam młody pan z ambasady polskiej - którego 
poznałem przylatując tutaj – odwozi nas na lotnisko. 
Szybko załatwiamy formalności i mamy jeszcze trochę 
czasu na ostatnie litewskie piwko. Pożegnanie, uściski i 
w drogę.



Panorama Wilna z Góry Giedymina (od strony Zarzecza)




	Wilno2008_dzien1
	Wilno2008_dzien2
	Wilno2008_dzien3
	Wilno2008_dzien4
	Wilno2008_dzien5
	Wilno2008_dzien6
	Wilno2008_dzien7
	Wilno2008_dzien8



