
Miejsca na Litwie,
wpisane na listę 

światowego 
dziedzictwa UNESCO



Lista miejsc na Litwie wpisanych na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO, ustanowionej na mocy Konwencji w sprawie ochrony 

światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, przyjętej przez 
UNESCO na 17. sesji w Paryżu 16 listopada 1972 i ratyfikowanej 

przez Litwę 31 marca 1992 roku.
Obecnie (stan na maj 2021 roku) na liście znajduje się 4 miejsca 

dziedzictwa kulturowego.
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Stare Miasto 

w Wilnie



Starówka w Wilnie została w 1994 roku 

wpisana na listę UNESCO. Trzeba jednak 

zaznaczyć, że obszar wyróżniony przez 

międzynarodowych ekspertów nie 

obejmuje całej współczesnej dzielnicy o 

tej nazwie, a jedynie dawną część miasta, 

której granice wytyczały mury obronne. To 

właśnie tam zachowały się najcenniejsze 

zabytki, które dziś zachwycają 

zwiedzających z całego świata.Trudno 

jednoznacznie powiedzieć kiedy wileńska 

starówka osiągnęła granice podobne do 

współczesnych. Nawet dziś na terenie 

Wilna znajdziemy ślady wieloletnich 

zaniedbań, ale z roku na rok Stare Miasto 

staje się coraz piękniejsze.



Ostra Brama i Kaplica Ostrobramska



Ostra Brama
Jedną z atrakcji starego miasta w 
Wilnie jest Ostra Brama. Położona 
na południu stanowi żelazny punkt 
programu polskich pielgrzymek i 
wycieczek. Wszystko za sprawą 

znajdującego się wewnątrz 
obrazu Matki Boskiej 

Ostrobramskiej uznawanego 
przez katolików za cudowny. 

Rozwijający się ruch 
pielgrzymkowy sprawił, że do 

bramy dobudowano kościół pod 
wezwaniem świętej Teresy 

(Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia). 
Dziś w świątyni odprawiane są 

msze w języku polskim.



Mierzeja Kurońska



To wąski, długi półwysep, w postaci piaszczystego 
wału, w południowo-wschodniej części wybrzeża 
Morza Bałtyckiego. Jest ona półwyspem 
podrzędnym Półwyspu Sambijskiego. Mierzeja 
oddziela Zalew Kuroński od otwartego Morza 
Bałtyckiego.

● Długość: 98 km (w tym 50 km na Litwie)
● Szerokość: od 400 metrów w rejonie 

Lesnoje do 3800 metrów w rejonie 
przylądka Bulwiko, na północ od Nidy[1].

Mierzeja jest podzielona pomiędzy Rosję (część 
południowa) i Litwę (część północna). Znajdują się 
na niej drugie pod względem wysokości kompleksy 
wydm w Europie po Zatoce Biskajskiej. Cały 
obszar litewskiej części mierzei jest 
administracyjnie w granicach miast Nerynga i 
Kłajpeda.
W 2000 r. Mierzeja Kurońska została zapisana na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO
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Mierzeja Kurońska



Południk 

Struvego



Na Litwie znajduje się wspólny zabytek dziesięciu 
państw chroniony przez UNESCO. Jest to PUNKT 
POŁUDNIKA STRUWEGO Wpisany w 2005 r. na 
listę UNESCO tzw. południk Struvego przechodzi 
przez 10 krajów tj. Norwegię, Szwecję, Finlandię, 
Estonię, Łotwę, Białoruś, Ukrainę, Mołdawię oraz 
Litwę i jest jedną z jej atrakcji turystycznych.

Na terenie Litwy znajdują się trzy punkty Południka 
Struvego: w Meskonys (gmina Niemenczyn), 
Paliepiukai (gmina Niemiąż) - oba w rejonie 
wileńskim i w Giereisiai (rejon rakiski). Punkt w 
Paliepiukai pod Moletami znajduje się niedaleko 
geograficznego środka Europy. Obecnie w miejscu 
punktów pomiarowych znajdujących się na 
terytorium Litwy postawione są pamiątkowe 
kamienne słupy zaopatrzone w stosowną inskrypcję 
oraz symbol UNESCO.



Kiernów



Dawna stolica Litwy, nazywana "Litewską Troją", miasteczko jest odległe 
35 km od Wilna. Było to centrum religijne pogańskiej Litwy i stanowi 

wyjątkowe świadectwo ludzkiego osadnictwa w tym rejonie, liczącego już 
sobie ponad 10 tysięcy lat.

Można zwiedzić muzeum archeologiczne oraz koniecznie rezerwat, gdzie 
znajdziecie fundamenty jednego z siedmiu pierwszych kościołów na 

Litwie, ufundowanych przez Władysława Jagiełłę z okazji jego chrztu oraz 
pozostałości pięciu imponujących pagórkowatych fortów.



Kościół w Kiernowie z 1920



Rezerwat historyczno-archeologiczny (zwany Litewską Troją)

Grodzisko – Góra Zamkowa – siedziba Wielkich Książąt Litewskich.

Grodzisko – Tron Mendoga – obronne podgrodzie.

Grodzisko – Góra ofiarna – świątynia pogańska

Grodzisko – Góra Lizdejki – po przeciwnej stronie rzeki, siedziba 
kapłana Lizdejki.

Grodzisko – na terenie wsi Krywejkiszki – strażnica zwiadowcza 
grodu Kiernów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mendog


Dziękuję za uwagę


