
Byliśmy w Wilnie 
(tekst: 6A, 6B i Staszek Dutka) 

 
Witajcie! Chcemy Wam zaprezentować naszą osobistą opowieść o Wilnie, do którego na 
początku października pojechały dwie klasy 6A i 6B. Na początku padały pytania: a dlaczego 
Wilno? Dlaczego nie ParyŜ, Rzym czy inna Francja elegancja? Odpowiedź jest prosta. Od 
zeszłego roku nasza szkoła prowadzi projekt, który moŜna by zatytułować „PodróŜ na 
Wschód”. Zeszłoroczni szóstoklasiści pojechali na Ukrainę – do Lwowa. Tegoroczni – do 
Wilna na Litwę. Powód? Niech zobaczą kawałek Starej Polski. Kawałek dawnej polskiej 
kultury, której ślady w Wilnie są co krok. Niech poznają kawałek historii poprzez gadanie z 
litewskimi Polakami na ulicach. Poprzez deptanie wileńskich chodników i oglądanie 
kościołów. Wszak Wilno z wyglądu jest najbardziej polskim miastem spośród polskich miast, 
mimo Ŝe jest stolicą Litwy. 
Postanowiłem przeprowadzić wywiad z naszymi uczniami. Zadałem im cztery pytania: 
 

1. Panie i panowie, pierwsze wasze skojarzenia gdy słyszycie 
słowo: Wilno? 

 
Marysia z 6a: urok starego miasta, kręte uliczki i ślady polskości 
 
Filip z 6A:  Cepeliny, narodowa potrawa, taka pyza z mięsem – nie naleŜą do 
najsmaczniejszych. 
 
Jędrek z 6A: Cepeliny, aparat fotograficzny i ciepła bluza 
 
Grzegorz z 6A: Łaba diena to znaczy: dzień dobry 
 
Jeremi z 6B: Po pierwsze Ostra Brama – z powodu nazwy, w ogóle nie wiąŜącej się z 
historią Wilna, nazwa ta wzięła się od ostrego wierzchołka murów niegdyś otaczających 
miasto, w którym została wybudowana ta brama. Po drugie Biały Łabędź – piękny biały 
ratusz znajdujący się w środku Kowna, miasta leŜącego niedaleko Wilna. Po trzecie Klasztor 
św. Piotra i Pawła - Klasztor częściowo zniszczony przez komunistów w drugiej wojnie 
światowej. Nie uległ zniszczeniu od bomby, po prostu komuniści trzymali w nim konie i inne 
bydło. Odbudowę klasztoru szacuje się na ok. 10 000 000litów. 
 
Agata z 6 A: Kibiny (znakomite pierogi karaimskie z mięsem lub kapustą), Mickiewicz i 
ogromna porcja historii. 
 
Rina z 6A: Polska i kościół św. Piotra i Pawła w Wilnie 
Marysia z 6 B: 
1) OSTRA BRAMA-to prawdopodobnie najlepiej rozpoznawalne miejsce w  
Wilnie. Bardzo zapada w pamięć. To moje pierwsze skojarzenie z Wilnem. 
2) Drugim skojarzeniem jest regionalne jedzenie: Cepeliny,Kołduny, Bliny itp.., czyli 
jedzenie, które znajdziemy tylko na Litwie. 
3) - Po trzecie: RÓśNORODNOŚĆ KULTUR. Litwa to nie tylko Litwini. To  
takŜe Polacy, Białorusini czasem Rosjanie... 
W kaŜdym niemalŜe miejscu w Wilnie moŜna dogadać się po polsku, ,co  
ze względu na ogromną liczbę Polaków w Wilnie, mnie  wcale nie dziwi. 
 



Nella Marczewski: Wilno to niewielkie, ale dumne miasto – stolica Litwy. 
Jest bardzo urokliwe, ze względu na wiele ciekawych i pięknych zabytków, a takŜe chwyta za serce 
swoją polskością. 
 Szczególną uwagę przyciąga masa pięknych i potęŜnych kościołów w których moŜna by 
siedzieć godzinami i przyglądać się wspaniałym rzeźbom i obrazom, wykonanych przez wielkich 
artystów. 
 Wilno kryje w sobie wiele ciekawych i małych uliczek ze specyficznym dla siebie klimatem 
po których moŜna spacerować kilometrami. 
 
Kuba Młynarczyk:  Pierwsza rzecz: kawiarenka z gorącą czekoladą na wileńskim Starym Mieście. 
Druga: obraz Matki Boskiej z Ostrej Bramy, którego nie widać – bo zasłonięty jest cały prócz 
twarzy i dłoni srebrną koszulką pokrytą złotem 
 

Natalia z 6 A: Kościoły, brzydka pogoda, gorąca czekolada 
  
 
 

2. Co najbardziej zapadło Wam w pamięć? 

Natalia 6A: Kościół Św. Piotra i Pawła, dom Mickiewicza (zwłaszcza drzwi na 1 piętrze) i 
nasze zabawy na korytarzu w hotelu.  

Filip Stachnik:  śelazne Wilczysko. Zapadła mi w pamięć legenda o księciu Giedyminie, 
załoŜycielu Wilna. Według legendy, ów ksiąŜę upolował wielkiego tura. Wtenczas ujrzał 
Giedymin Wilczysko śelazne, wyjące jak sto wilków. KsiąŜę zlecił pogańskiemu kapłanowi 
wyjaśnienie tej wizji. Po pewnym czasie kapłan orzekł, Ŝe śelazne Wilczysko oznacza 
potęŜny fort, jaki Giedymin ma zbudować, a jego wycie oznaczać ma sławę tej warowni na 
świecie. Druga rzecz, którą zapamiętałem to zapalniczka. Przy cmentarzu na Rossie pewien 
pan poŜyczył nam zapalniczkę, Ŝebyśmy mogli rozpalić znicze na grobach. 
  
Fryderyk Tomaszczyk: Najbardziej zapadło mi w pamięć spotkanie z konsulem z ambasady 
polskiej. Dowiedziałem się o róŜnych ciekawych sprawach, jak na przykład co naleŜy zrobić, 
gdy się zgubi paszport. Wtedy trzeba iść do Konsula i Konsul, jeśli będzie miał powód, moŜe 
wystawić zastępczy paszport, który będzie waŜny tylko przez jakiś czas.  
    TakŜe bardzo dobrze pamiętam Ostrą Bramę, która z zewnątrz wygląda jak normalny 
budynek, ale za to w środku wygląda niesamowicie pięknie bo ma mnóstwo ozdób.  
    Piękna była równieŜ kaplica św. Kazimierza, znajdująca się w mało ozdobionym kościele, 
ale sama jest udekorowana ładnymi wzorkami i róŜnymi innymi ozdobami.  
    A na koniec, jeszcze zapamiętałem sobie litewskie jedzenie - Cepeliny. Cepeliny to 
mielone mięso w cieście (sam juŜ nie pamiętam nazwy ciasta) oblane małą ilością sosu z 
kawałeczkami bekonu.  
 
Kuba Młynarczyk:  Najbardziej zapadły mi w pamięć: 

• Ostra Brama – jedyna zachowana z 9 bram w murach obronnych otaczających 
Wilno. Podobno ocalała dzięki wstawiennictwu Matki Boskiej, której obraz wisiał 
na murach.  

• Cmentarz na Rossie 
• Pan Pac i jego pałac („wart Pac pałaca…”) oraz kościół św. Piotra i Pawła – 
świadectwo pychy fundatora 

• „Panas Tadeus” – najfantastyczniejszy pensjonat (pod słońcem) 



• BITWA klasy 6b (niestety uczestniczyła w niej mniejszość uczniów) CHŁOPAKI 
vs. DZIEWCZYNY 

 
Nella Marczewski: Podczas pobytu najbardziej w pamięć zapadła mi całodniowa wycieczka po 
Wilnie, podczas której obejrzeliśmy wiele kościołów i katedrę. 
 W pamięci utknęła mi takŜe chwila, gdy zwiedzaliśmy stary, zniszczony i popękany kościół w 
Kownie, który został zniszczony przez komunistów. Krył on w sobie wielką tajemniczość i smutek 
-  odczuwało się to podczas patrzenia na stare zalane i zniszczone obrazy. 
 

Agata Ostrowska:  Najbardziej zapadł mi w pamięć dzień, kiedy z Zuzią wyłam z głodu a  
pani przewodnik powtarzała non stop to samo {mam na myśli sprawę z  
PapieŜem}. I oczywiście najpiękniejsza starówka pod słońcem! 
 
 
Grzegorz z 6A:  Zrobił na mnie wraŜenie kościół w Kownie zniszczony przez zaborców ( 
Rosjanie? ), który był  wykorzystywany jako magazyn i stajnia dla zwierząt. 
 

Jędrek z 6A: Najbardziej zapadło mi w pamięć, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy miejsce 
gdzie mieliśmy mieszkać, czyli Dom Kultury Polskiej. RównieŜ przedstawienie Czarnego 
Teatru z polskiej szkoły w Wilnie - z wykorzystaniem ultrafioletu! 

Filip z 6A:  Najlepsze wspomnienie: Wojna z dziewczynami na dezodoranty XD. 
 
 
 

3. Które miejsca poleciłbyś przyjaciołom? 
 
Marysia z 6B: Nie warto być w Wilnie i nie widzieć kościołu  św. Piotra i Pawła. Trudno 
uwierzyć, Ŝe ten piękny kościół, ozdobiony ponad 2000 rzeźb, budowano jedyne 18 lat. 
 
 
Marysia z 6a: Wilno jest wyjątkowo pięknym miastem. Przez wiele wieków było stolicą 
Księstwa Litewskiego, połączonego z Polską unią. Wielu Polaków wywodzi się z Litwy, więc 
na kaŜdym kroku moŜna zauwaŜyć ślady polskości. Niestety, od roku 1945, a w zasadzie od 
17 września 1939, Litwa znalazła się pod okupacją sowiecką i tym samym wielowiekowe 
więzy łączące oba narody zostały przerwane. 
            Zobaczyłam wiele ciekawych obiektów w Wilnie, ale największe wraŜenie zrobił na 
mnie kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu. 
Kościół św. Piotra i Pawła został ufundowany przez polskiego arystokratę o nazwisku Pac. Na 
zewnątrz, kościół wygląda niepozornie, ale jego wnętrze jest niezwykłe. Całe ściany, 
sklepienia i kopuły pokryte są białym stiukiem. Umieszczono tam 2000 figur i Ŝadna z nich 
się nie powtarza. 
Nigdy nie widziałam tak oryginalnego kościoła. Jego biel wzmaga poczucie piękna, lekkości, 
człowiek czuje się tam radosny i nie przytłoczony jego wielkością. 
            Zwiedziłam wiele cenniejszych zabytków (jak np. katedra Notre-Dame), ale Ŝadne z 
nich nie było tak piękne jak kościół Paca. 
 
Filip z 6A:  Polecam gotycki zamek w Trokach na jeziorze Galwe i plac katedralny  sw. 
Stefana z niesamowita dzwonnicą.  



Jędrek z 6A: Poleciłbym na pewno kościół Św. Piotra i Pawła, Ostrą Bramę oraz kościół Św. 
Anny, a takŜe cmentarz na Rossie  i  oczywiście nasz Dom Kultury Polskiej. 

Grzegorz z 6A: Poleciłbym Kościół pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła na Antokolu w 
Wilnie z 2 połowy XVII wieku. Kościół ten jest perłą baroku. Został ufundowany przez 
hetmana wielkiego litewskiego i wojewodę  wileńskiego Michała Kazimierza Paca.  Od 1677 
roku dekoracją wnętrz zajęli się Pietro Perti (v. Peretti) z Mediolanu i Giovani Maria Galli z 
Rzymu. Kierowali oni pracą 300 rzemieślników. 
  Prace dekoratorskie trwały dopóki hetman Pac  Ŝył. Po jego śmierci nie było juŜ pieniędzy, 
przez co nie zostało udekorowane prezbiterium. 
 
Agata Ostrowska: Znajomym poleciłabym restaurację z kibinami w Trokach pod Wilnem i 
dom A.Mickiewicza w Wilnie. 
 
Rina z 6A: Najbardziej poleciłabym kościół św. Piotra i Pawła, poniewaŜ jest to naprawdę 
bardzo piękny i wyjątkowy kościół, warty obejrzenia. 
 

Nella Marczewski:  
Bardzo polecam: 
a) Kościół św. Piotra i Pawła - to przecudne miejsce, w którym jest wiele przepięknych rzeźb i 

którego nie umiem wprost opisać, bo jest takie piękne. 
b) Ostrą Bramę - Jest to mała kapliczka, w której pod obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, 

zawsze znajduje się wiele wiernych modlących się do niej. Matka Boska Ostrobramska uleczyła 
z kalectwa (i nie tylko) wielu ludzi, co znaczy, Ŝe potrafi zdziałać cuda. 

c) Cmentarz na Rossie – Wchodząc na cmentarz widzisz grób, w którym znajduje się serce 
Piłsudskiego i groby jego legionistów. Ale gdy wchodzisz dalej, widzisz widok który sprawia, 
Ŝe przechodzą ci ciarki na plecach… 
Mianowicie, stoisz na wzgórzu a w dole widzisz mnóstwo starych ,zniszczonych grobów z 
połamanymi krzyŜami. A wszystko porasta kurz i pajęczyny… 
Do głowy napływają dziwne myśli, które uświadamiają ci wiele rzeczy… 

 
 
Zuzia z 6 B: Podczas pobytu w Wilnie najbardziej podobało mi się stare miasto. Było tam 
wiele sklepów, ale teŜ duŜo ciekawych zabytków!! Bardzo interesowała mnie historia tego 
miasta, poniewaŜ ma ono ok. 500 lat!! Polecam pojechaeć na starówkę, poniewaŜ jest bardzo 
interesująca!! 
 
 
Kuba Młynarczyk:  Jednym z najciekawszych miejsc w całym Wilnie jest wspomniany 
wyŜej cmentarz na Rossie. ZałoŜony został w roku 1801. Jest niezwykle malowniczy – pełen 
starych, zaśniedziałych grobowców z rzeźbami. PołoŜony jest na wzgórzach, porośniętych 
starymi drzewami parkowymi. Na tym cmentarzu przy samym wejściu wydzielony jest mały 
cmentarzyk wojskowy z rzędami takich samych prostych krzyŜy. Spoczywa tam 164 polskich 
Ŝołnierzy, którzy polegli w walkach o Wilno w latach 1919-1920 oraz 76 Ŝołnierzy polskiej 
Armii Krajowej (AK), którzy uczestniczyli w akcji o kryptonimie „Ostra Brama” w 1944 r. 
Zginęli walcząc z Ŝołnierzami radzieckimi. 
NajwaŜniejsze miejsce na cmentarzu dla wielu Polaków to grobowiec z czarnego marmuru, 
gdzie spoczywa matka marszałka Józefa Piłsudskiego. W tej samej krypcie leŜy takŜe serce 
marszałka umieszczone tam na jego własne Ŝyczenie. 



Najpiękniejszą rzeźbą na cmentarzu jest tajemniczy Anioł Śmierci wykonany przez 
anonimowego rzeźbiarza. Stoi na grobie Izy Salmonowiczówny. Szacuje się, Ŝe Anioł jest 
zabytkiem klasy pierwszej.  
Na cmentarzu spoczywa takŜe ojciec Juliusza Słowackiego - Euzebiusz. 
 
4. Najciekawsze spotkanie? 

Natalia z 6A: Były to dwa spotkania. Pierwsze z nieboszczykiem Pacem, leŜącym w progu 
drzwi kościoła św. Piotra i Pawła. Drugie z Panią Basią - Panią przewodnik. Tak pięknie 
opowiadała wszystkie historie i legendy, Ŝe wszystko co mówiła zapadło mi w pamięć. 

Fryderyk Tomaszczyk: Najciekawszym spotkaniem według mnie, było spotkanie z 
zakonnicą która oprowadzała nas po kościele w PoŜajsku. Opowiadała o nim bardzo ciekawe 
rzeczy. Niektóre części kościoła były zrobione z drewna i miały 400 lat. Kościół był bogato 
zdobiony barwnymi malowidłami. Aby je wszystkie namalować, malarz leŜał na rusztowaniu 
łącznie 20lat. Znajduje się tam szczególny obraz Matki Boskiej, która jest wysoka aŜ na pięć 
metrów.  
 

Nella Marczewski: Gdy byliśmy w Trokach, to zwiedziliśmy małe muzeum poświęcone 
Karaimom. A wtedy mieliśmy bardzo nietypową panią przewodnik… 

Gdy mój kolega zadał jedno pytanie, to uzyskał bardzo wyczerpującą odpowiedź… 
- Nie wiem! Nie interesuje mnie to! 
 A gdy p. Staszek po skończeniu lekcji muzealnej zadał tej pani pytanie, ona odpowiedziała 
mu z wielkim entuzjazmem… 
- Ja juŜ skończyłam oprowadzać! 
Fajna i mądra pani przewodnik, Nie? 

 
Ola z 6B: 
Nasze najciekawsze spotkanie !!!!! 
 
    Gdy byliśmy w Trokach, poszliśmy do muzeum karamiskiego. przed bramą pani 
opowiedziała nam trochę  o karaimach: o tym Ŝe na Litwę karaimi przybyli z Turcji i Ŝe   
pochodzą od śydów, lecz ich pochodzenie nie jest jasne bo karaimi krymscy uznali  Ŝe 
pochodzą z ludu tureckiego....powiedziała nam teŜ Ŝe prawie wszystkie karaimskie domki 
mają 3 okna i  wyglądają niemal tak samo. Ale wracając do tematu, gdy weszliśmy do 
muzeum okazało się, Ŝe będzie nas oprowadzała pani (prawdopodonie karaimka) która nie do 
końca umiała zachować etykę pracy... 
    Była to kobieta której higiena osobista sięgnęła dna, jej oddech był zatruty alkoholem, a 
połowa z jej zębów była złota!!! To było przeŜycie traumatyczne!!!  takŜe jej maniery nie 
były wzorowe....gdy jeden z uczniów zapytał o coś, ona tylko odparła: 
- Proszę mi nie przerywać!!!  Ja nie jestem tu po to, aby opowiadać na pytania  
No, a potem poszliśmy na karaimskie jedzenie, były to coś jak duuuŜe pierogi  i były 
smaczne. 
 
Agata Ostrowska: Najciekawszą osoby , którą spotkałam były przewodniczki jedna z  
nich miała wszystkie złote zęby a druga była szalenie miła! 
 
Filip z 6A:  Najfajniejsze spotkanie: z panem Januszem, kierowcą autokaru. Sympatyczny 
człowiek, a zarazem duŜo się od niego dowiedziałem o autokarach.  
 



 
 
 


