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PAMINKLAS POPIEŽIUI
JONUI PAULIUI II
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Kauno senamiestis, Santakos
parkas

Jono Pauliaus II (1920–2005) viešnagė mūsų
šalyje 1993 m. rugsėjo 4–8 d. buvo vienas
svarbiausių neseniai Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos tarptautinio pripažinimo
ženklų. Pasimeldęs Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje, lietuviškų šaknų turintis
lenkas Jonas Paulius II laikė mišias bene
sakraliausioje Kauno erdvėje – Nemuno ir
Neries santakoje. Čia stovi ir paminklas, kurio autorius – Krokuvos skulptorius Czesławas Dźwigaj. 2018 m. rugsėjo 23 d. Šv. Mišias
čia laikė ir Popiežius Pranciškus.
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JĖZUITŲ KOLEGIJA,
ŠV. PRANCIŠKAUS
KSAVERO BAŽNYČIA
IR VIENUOLYNAS
Rotušės a. 9

XVII a. jėzuitų įkurtoje mokykloje 1819–1823 m.
mokytojavo legendinis Lenkijos ir Lietuvos
poetas Adomas Mickevičius. Jis dėstė visuotinę literatūrą, lotynų kalbą, antikinę istoriją,
poetiką, gramatiką, politinę ekonomiją, tvarkė mokyklos biblioteką ir… gyveno aktyvų
visuomeninį gyvenimą. Ant kolegijos, kurios
erdvėse veikia Kauno jėzuitų gimnazija, rasite
memorialinę lentą. Pastatų kompleksui taip
pat priklauso Šv. Pranciškaus bažnyčia.

ISTORINĖ LIETUVOS
RESPUBLIKOS
PREZIDENTŪRA KAUNE
Vilniaus g. 33

Šiame XIX a. vidurio pastate 1919–1940 m. veikė
I-osios Lietuvos Respublikos Prezidentūra, čia
dirbo ir rezidavo visi keturi tarpukario prezidentai, čia įvyko ir paskutinis posėdis prieš 1940 m.
okupaciją. 1938 m. užmezgus Lietuvos ir Lenkijos
diplomatinius santykius, Lenkijos pasiuntinys
Franciszekas Charwatas čia įteikė skiriamuosius
raštus prezidentui A. Smetonai. Sovietų okupacijos metais pastate šurmuliavo pionieriai, veikė
kino teatras ir kt. Šiandien čia – Nacionalinio
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys, kuriame įrengta Prezidentūros laikotarpio ekspozicija,
nuolat veikia aktualios parodos.
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PASTATAS PO „OMEGOS“
ŽENKLU
E. Ožeškienės g. 16

XIX a. statytame name iki Pirmojo pasaulinio
karo veikė prekybininkų draugija, kuri vykdė
ir kultūrinę-pramoginę veiklą, turėjo mėgėjišką teatro trupę. Valdą su čia esančiais pastatais
tarpukariu įsigijo lenkų leidybos akcinė bendrovė
„Omega“. Bendrovės valdomuose pastatuose atstovybes turėjo įvairios lenkų draugijos, įmonės,
sąjungos ir organizacijos.
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BUVĘ LENKŲ SMULKAUS
KREDITO DRAUGIJOS
RŪMAI
K. Donelaičio g. 76

KELI FAKTAI
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1795 m. padalinus Abiejų Tautų Respubliką,
Kaunas pateko į Rusijos imperijos sudėtį, vėliau tapo gubernijos centru. Tuo metu Kaune
gyveno ir poetas Adomas Mickevičius, čia sukūręs ne vieną puikią poemą. 1919 m. Kaunas
tapo laikinąja Lietuvos Respublikos sostine ir
ja buvo iki karo – šis laikotarpis vadinamas
miesto aukso amžiumi ir įkvėpimu dabartinei
kartai. 1944 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvą galutinai
užėmė sovietai, o nuo 1990 m. kovo 11-osios,
paskelbę Nepriklausomybės atkūrimą, kuriame modernią šalies istoriją.
2015 m. Kaunas paskelbtas UNESCO dizaino
miestu, o tarpukariu miesto veidą suformavusi modernistinė architektūra įrašyta į preliminarųjį UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
2022-aisiais Kaunas taps Europos kultūros
sostine! Pasirinktas šios programos šūkis – „Iš
laikinosios – į šiuolaikinę“. Sovietų okupacijos metais prislopinta, bet nepalaužta Kauno
dvasia vėl gyva: mieste sparčiai daugėja XXI a.
ženklų, didelis dėmesys skiriamas modernistinio paveldo išsaugojimui, dažnėja užsienio
investicijos, auga turistų srautai. Tad sveiki
atvykę – pasijuskite šiuolaikiniu Adomu Mickevičium.
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PASTATAS
Rotušės a. 10

XVII–XVIII a. didikams Zabieloms priklausęs pastatas slepia itin margą istoriją. Čia
XIX a. pabaigoje gyveno poetas, būsimasis
Seinų vyskupas Antanas Baranauskas, o kiek
anksčiau – daktaras Józefas Kowalski, Adomo Mickevičiaus kaimynas, kurio žmona,
pasak legendos, simpatizavo poetui. Ponios
Kowalskos salone 1831 m. lankėsi ir sukilimo
didvyrė Emilija Pliaterytė! XX a. pradžioje čia veikė katalikiška merginų draugija,
knygų įrišimo dirbtuvės, mėgėjiška teatro
trupė. Nuo 1965 m. čia kasdien ūžia vienas iš
dviejų seniausių Kauno restoranų „Medžiotojų užeiga“. Jo menėse išsaugotas tų laikų
interjeras, įspūdingi židiniai, ruošiami žvėrienos patiekalai.
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KAUNO MIESTO
ROTUŠĖ

Išraiškingas neobarokinis pastatas, suprojektuotas Edmundo Alfonso Fryko, iškilo 1932 m. ir iškart
tapo Kauno lenkų bendruomenės ekonominės
veiklos simboliu. Banke glaudėsi ir kai kurios Kauno lenkų bendruomenės visuomeninės organizacijos, studentų korporacija. Sovietų okupacijos
metais pastate veikė biblioteka, Žemės ūkio bankas, taupomoji kasa. Šiuo metu čia įsikūręs „Medicinos bankas“.
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BUVUSI ALEKSANDRO
PERKOVSKIO CUKRAINĖ
Laisvės al. 82 / Maironio g. 17

Kur geriausia sužinoti dienos naujienas? Žinoma,
kavinėje. 1896 m. šioje vietoje įkurta lenkų bajoro
Aleksandro Perkovskio cukrainė po kelerių metų,
vietoje vieno aukšto pastato iškilus naujam namui, persikėlė į patalpas jame. Siauroje „lenkų koridoriumi“ pramintoje salėje rinkdavosi bohemos
atstovai, inteligentai, kitos laisvos sielos. 1928 m.
cukrainė uždaryta, sovietų okupacijos metais čia
veikė populiarus baras „Orbita“.

Rotušės a. 15

Dar 1408 m. kunigaikštis Vytautas Didysis suteikė privilegiją Kaunui turėti miesto teisę, o 1542 m. turgaus aikštėje pradėta
miesto simbolio – mūrinės rotušės statyba.
Vėliau pastatas įgavo barokinių, renesansinių bruožų, o XVIII a. pabaigoje – dabartinį
veidą ir pravardę – „baltoji gulbė“. 2005 m.
Lenkijos prezidentui Aleksandrui Kwasniewskiui čia įteiktos Kauno miesto garbės piliečio regalijos, o 2018 m. pasirašyta miestų
partnerystės sutartis tarp Kauno ir Torūnės. Šiandien rotušėje veikia Kauno miesto
muziejus ir turizmo informacijos centras.
Prieš planuojant apsilankymą rotušėje, kviečiame įsitikinti, ar ji dar neužsidarius atnaujinimo darbams. Daugiau informacijos:
kaunomuziejus.lt/rotuses_skyrius
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BUVĘS „LIETUVOS“
VIEŠBUTIS
S. Daukanto g. 21

1938 m. tarp Lietuvos ir Lenkijos užmezgus
diplomatinius santykius, į Kauną atvyko pirmoji
Lenkijos valstybės pasiuntinybė. Iš pradžių ji veikė trečiajame „Lietuvos“ viešbučio aukšte, liukso
kambariuose, įrengtuose specialiai oficialiems
užsienio šalių atstovų vizitams. Pats viešbutis
1925 m. suprojektuotas kultinio architekto Vladimiro Dubeneckio, kuris išskirtiniam pastatui nepagailėjo tiek barokinių, tiek liaudiškų elementų.
Šiuo metu čia veikia viešbutis „Metropolis“.

LABAS,

SVEIKI ATVYKĘ Į KAUNĄ – LIETUVOS ŠIRDYJE ESANTĮ KULTŪROS,
VERSLO, ŠVIETIMO, SPORTO ŽIDINĮ.
KAUNAS – SVARBI POETO ADOMO
MICKEVIČIAUS MEILĖS IR KŪRYBOS
STOTELĖ, KURIAI TARPUKARIU BUVO
PATIKĖTA BŪTI LAIKINĄJA SOSTINE.
MIESTAS OFICIALIAI SKAIČIUOJA
JAU SEPTINTĄJĮ SAVO ŠIMTMETĮ.
IŠLEISTA 2019, ATNAUJINTA 2020

RAGAUJAME
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Lietuvos ir Lenkijos virtuvės tarpusavyje panašios ir net persipynusios. Siūlome ne tik pasimėgauti kulinariniais atradimais, bet ir išbandyti
lietuviškas gerai jums pažįstamų patiekalų versijas. O desertui – istoriniai sausainiai.

LENKIŠKAI – CHŁODNIK
LITEWSKI, LIETUVIŠKAI –
ŠALTIBARŠČIAI!

iktinių

d
Bene

Populiariausias vasaros patiekalas Lietuvoje – tai
marinuoti burokėliai, kefyras, agurkas ir kietai
virtas kiaušinis. Dar – krapai, druska... Proporcijos – skonio reikalas, kiekviename restorane rasite vis kitokią, bet ne mažiau skanią šios rožinės
sriubos versiją.
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A. MICKEVIČIAUS
GATVĖ

Šimtai gatvių Lenkijoje ir kiek mažiau
Lietuvoje pavadintos Adomo Mickevičiaus vardu. Kauniškė šį vardą gavo dar
XIX a. ir daugiau nei šimtmetį nebuvo
pakeitusi pavadinimo! 1819–1823 m. viename iš buvusio Kartofliškių palivarko
namų apsistodavo ir pats poetas. Namelis neišliko, bet poeto pėdsakų gatvėje tikrai yra. Pavyzdžiui, mėlyną medinuką ant K. Donelaičio gatvės kampo
puošiantis poeto portretas. Beje, gatvės
menininkų atgabentas net iš Lodzės.
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A. Perkovskio cukrainėje itin populiarūs buvo
imbiero ir morkų saldainiai. Galite jų pasigaminti namuose – štai receptas.
Morkas nuskuskite, nuplaukite ir smulkiai sutarkuokite. Tarkius sumaišykite su cukrumi. Šią
masę kaitinkite ant silpnos ugnies uždengtame
puode, kol morkos sugers visus skysčius. Įdėkite susmulkintą imbierą, sviesto. Gautą masę
paskleiskite ant sudrėkintos lentos, sluoksnį
išlyginkite sudrėkintu šaukštu arba mentele ir
palaikykite per naktį. Sustingusią masę supjaustykite kvadratėliais, apverskite apačia į viršų ir
džiovinkite 2–3 dienas kartkartėmis apversdami.

Kaune gimęs Amerikos lietuvis Valdas
Adamkus Lietuvos prezidentu išrinktas
1998 m. Iškėlęs Lietuvos modernizavimo
idėją, jis nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą. Jo knygų ir meno kūrinių kolekcijas,
daug fotografijų bei dar daugiau įvairių
apdovanojimų ir įvertinimų – tarp jų
ir Torūnės Mikalojaus Koperniko universiteto bei Liublino katalikiškojo Jono
Pauliaus II universiteto Garbės daktaro
titulų regalijas – galima pamatyti Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje. Sukurtas pagal JAV susiklosčiusią tradiciją įamžinti buvusius
valstybės vadovus, jis veikia istoriniame
pastate, kuriame tarpukariu rezidavo
Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

5

4
3

11

23

IMBIERUVKOS

S. Daukanto g. 25
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Sklinda legenda, kad šaltanosius, arba virtinukus
su įdaru, pamėgo Kaune gyvenęs Adomas Mickevičius – taip jų pavadinimas sulenkėjo, o receptas
nukeliavo iki Lenkijos. Daugiau poeto jaunystėje
mėgtų patiekalų rasite poemoje „Ponas Tadas“.

PREZIDENTO
VALDO ADAMKAUS
BIBLIOTEKAMUZIEJUS
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LENKIŠKAI – SZALTANOSY,
LIETUVIŠKAI – ŠALTANOSIAI!
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VERSLININKO JONO
LAPĖNO NAMAS
Kęstučio g. 38

Tarpukariu Kaunui tapus laikinąja Lietuvos sostine,
čia sparčiai kūrėsi užsienio šalių atstovybės. Ne išimtis
ir Lenkijos diplomatinė misija, kuriai, tuo metu rezidavusiai „Lietuvos“ viešbutyje, 1938 m. išnuomotos patalpos vieno žymiausių Kauno architektų Felikso Vizbaro suprojektuotame name. Turtingam verslininkui
Jonui Lapėnui priklausiusiame statinyje net išgriauta
kapitalinė siena, kad tilptų viskas, ko reikėjo pasiuntinybei. Anuomet Kauno dangoraižiu vadintas modernus ir prabangus pastatas neseniai renovuotas ir vėl
džiugina modernistinės architektūros gurmanus.
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BUVUSI ADOMO
MICKEVIČIAUS LENKŲ
GIMNAZIJA
Miško g. 1

Privati Kauno miesto lenkų bendruomenės bendrojo
lavinimo mokykla 1919 m. buvo atidaryta Maironio
gatvėje, o 1927 m. pradėta ruoštis statyti naują gimnazijos pastatą, suprojektuotą Kaunui itin svarbaus
architekto Edmundo Alfonso Fryko. Mokyklos pastatas įkomponuotas Vytauto prospekto ir Miško gatvių
sankirtoje. 1929 m. gimnazijai suteiktas Adomo Mickevičiaus vardas. Istoriniame pastate šiandien įsikūrusi
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija.
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KAUNO ŠV. KRYŽIAUS
(KARMELITŲ) BAŽNYČIA
Gedimino g. 1

Tai vienintelė bažnyčia Kaune, kurioje sekmadienio
ryto pamaldos vyksta lenkų kalba. XVII a. menanti
italų meistrų kurta, per 1812 m. karą smarkiai nukentėjusi (beje, joje tuomet buvo apsistojęs pats Napoleonas) bažnyčia lenkų bendruomenės susirinkimo vieta tapo prieš daugiau nei šimtą metų.

GELEŽINKELIO STOTIS
M. K. Čiurlionio g. 16

1862 m. pro Kauną keliavusiems japonų pasiuntiniams didelį įspūdį paliko tuomet visai dar naujas geležinkelio tiltas per Nemuną. Nieko nuostabaus – tapęs Rusijos imperijos gubernijos centru Kaunas plėtėsi
ir augo, o geležinkelio linija buvo vienas šios plėtros
akcentų. Geležinkelio stoties prieigose kūrėsi pramonė, plėtėsi gretimos gyvenvietės. Iš stoties 1940 m. į
Berlyną išvyko japonų diplomatas Čijunė Sugihara,
paskutiniąsias gyvenimo vizas žydams dalijęs pro
kupė langą. Karo metu sugriauta stotis atstatyta jau
pagal naują projektą. Beje, šiuolaikinį Kauną ir Lenkiją
jungia tiesioginis traukinio reisas į Balstogę.
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AUKŠTOSIOS FREDOS
DVARAS

VDU Kauno botanikos sodas

Ž. E. Žilibero g. 6

XIX a. pabaigoje Kaune statant tvirtovę, šioje sodyboje, priklausiusioje dvarininkui Józefui Godlewskiui
(beje, įkūrusiam Garliavą), apsigyveno pirmasis tvirtovės komendantas Oskaras Klemas. 1923 m. dvaro
erdvėje įkurtas šiuo metu Vytauto Didžiojo universiteto puoselėjamas Kauno botanikos sodas. 2010 m.
pagerbiant lėktuvo katastrofoje žuvusius Lenkijos
prezidentą Lechą Kaczyński ir jo žmoną Mariją, laidotuvių dieną buvo pasodintas ąžuolas. Įspūdingoje
sodo gėlių kolekcijoje – ir Lenkijos instituto dovanotos Frédérico Chopino rožės bei Lecho Wałęsos tulpės.
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SUGIHAROS NAMAI
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Konsulatas Žaliakalnyje, naujutėlėje viloje, įsikūrė
1939 m. Čia savo žygdarbį, padedamas Lenkijos slaptųjų
tarnybų ir Lietuvos diplomatų, bendradarbiaudamas
su Nyderlandų konsulu Janu Zwartendijku ir – svarbiausia – nepaisydamas Japonijos valdžios draudimo,
pradėjo Japonijos konsulas Čijunė Sugihara. 1940 m.
vasarą jis išdavė kelis tūkstančius tranzitinių Japonijos vizų žydams, kurių didelę dalį sudarė pabėgėliai iš
Lenkijos. Šiuo metu pastate veikia Sugiharos ir kitų
Pasaulio teisuolių darbams atminti skirtas muziejus,
kuriuo rūpinasi fondas „Diplomatai už gyvybę“.
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Pietrytiniame didžiausio Europoje miesto ąžuolyno
pakraštyje slėniu teka Girstupio upelis. Gyvendamas
Kaune, Adomas Mickevičius itin mėgo šį parką, o
slėnyje semdavosi įkvėpimo. Girstupio slėnį poetas
įamžino ir savo poemoje „Gražina“ (1823). Būtent čia
vyko A. Mickevičiaus išleistuvės iš Kauno. Jo mūzai
Karolinai Kowalskai pasiūlius, draugai slėnį pavadino poeto vardu. Slėnyje ant akmens buvo iškalti
poeto inicialai ir išvykimo iš Kauno metai. Vėliau
akmens papėdėje iškaltos ir „Gražinos“ eilutės.
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VDU ADOMO
MICKEVIČIAUS
ORGANIZACIJA

K. Donelaičio g. 52–603
Ši akademinė bendruomenė, vykdanti įvairių sričių polonistikos tyrimus, nuolat kviečia į aktualius
seminarus ir diskusijas. Taip pat šiame klube galite
mokytis lenkų kalbos, net jei nesate Vytauto Didžiojo
universiteto studentas.

buvęs Japonijos konsulatas
Vaižganto g. 30

ADOMO MICKEVIČIAUS
SLĖNIS
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KAUNO TVIRTOVĖ

Kaip jau pasakojome, caro sumanymu, Kauną turėjo juosti tvirtovė. Dėl įvairių priežasčių grandiozinis
projektas nebaigtas, bet fortai liko. Jų likimas – įvairus. IX forte galite apžiūrėti įspūdingą paminklą
nacizmo aukoms, VII forte į mokslą gilinasi vaikai,
VI forte ruošiama Vytauto Didžiojo karo muziejaus
karinės technikos ekspozicija, III forte bendruomenė
švenčia Jonines ir kitas tradicines šventes... Tvirtovės
žiedą galima įveikti net dviračiu! Tiesa, rekomenduotina – su nakvyne.
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PAŽAISLIO ŠVČ. MERGELĖS
MARIJOS APSILANKYMO
BAŽNYČIOS IR
KAMALDULIŲ
VIENUOLYNO ANSAMBLIS
T. Masiulio g. 31

Didžiausias ir įspūdingiausias baroko architektūros
ansamblis Lietuvoje mena XVII a., kai jį kūrė meistrai iš Italijos. Tai vienas iš popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų, kerintis Lombardijos skulptūros meistrų drožyba ir florentietiškomis
freskomis. Sovietinės okupacijos metais bažnyčios
ir vienuolyno komplekse veikė archyvas, ligoninė,
senelių namai, muziejus. Atkūrus Nepriklausomybę,
kompleksas grąžintas Šv. Kazimiero seserų kongregacijai, šios vienuolės dalį savo laiko skiria ir turistams priimti. Rekomenduojame suplanuoti daugiau
laiko Pažaislio vienuolyne: pasivaikščioję po barokinį
ansamblį, pailsėti ir aptarti įspūdžius galėsite svetingumo komplekse „Monte Pacis“, kurio restoranas –
tarp geriausiai vertinamų Lietuvoje.
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ŠV. JOKŪBO KELIO
KRIAUKLĖS

Net keliose Kauno vietose akis užklius už grindinyje
spindinčių bronzinių kriauklių. Jomis, kaip ir kitur
Europoje, žymimas piligriminis kelias į Kompostelos
Santjago katedrą Ispanijoje. Taip, taip – savo piligrimystę galite pradėti ir Kaune. Kelias toliau driekiasi
per Lenkiją.

23

BIBLIOTEKOS

Norėtumėte paskaityti A. Mickevičiaus kūrybos?
Jūsų laukia Kauno apskrities ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos. Pastarosios skyriai išsibarstę po visą miestą. Senamiestyje
buriasi melomanai ir jaunimas, Žaliakalnyje rasite
žaisloteką, o daugiausiai knygų ir renginių – pačioje
Laisvės alėjos širdyje.

