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Gerimantas Statinis 
Ona Nosevičienė 
Vido Dulkės nuotraukos

Nuo Vilniaus iki Vroclavo 795 km, tačiau 
skrendant lėktuvu kelionė neprailgsta, nes 
persėdus Varšuvoje kelionė trunka apie tris 
valandas. Išskridęs anksti ryte jau 10 val. gali 
pradėti pažindintis su šių metų Europos kultūros 
sostine. Vroclavo porininkas – San Sebastiano 
miestas Ispanijoje. 

Kodėl verta aplankyti Vroclavą
Popiežius Jonas Paulius II yra sakęs, kad Vroclavas 

– susitikimų miestas. Šiame mieste susitinka Rytų ir Va-
karų kultūra. Per Vroclavą vedė Rytų ir Vakarų prekybos 
ir gintaro kelias. Čia įvyko daug įžymių žmonių ir civi-
lizacijų susitikimų, kuriuos mena senovinis grindinys ir 
senųjų pastatų sienos. Miestas labai nukentėjo nuo karo. 
Senieji gyventojai repatrijavo, o atvyko ir kūrėsi nauji, 
kurie iš pelenų ir griuvėsių valė ir iš naujo kūrė miesto 
veidą. Vroclavas buvo atstatytas, išsaugant jo autentiką. 
Tad vaikštai ir jauti istorijos ir šių dienų civilizacijos al-
savimą. 

VROCLAVAS – 
Europos kultūros sostinė 
pasitinka naujomis 
parodų ir koncertų salėmis...

Turgaus aikštė naktį. M. Jędrzejczako nuotrauka  

Miestas

 Nykštukas policininkas
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Žemutinės Silezijos vaivadijos sostinės – 
Vroclavo senamiestis išsidėstęs labai kompak-
tiškai, Odros upės pašonėje ir apsuptas fosos 
– gynybinio vandens griovio. Tai bene vienin-
telis Europoje išlikęs fortifikacinis reiškinys,
nes daugelyje miestų gynybiniai grioviai buvo 
sulyginti su žeme. Pasiklysti gana sunku, nes 
nusukęs į šoną vis tiek atsiremsi į kanalą. 
Mieste net dvylika salų, o tiltų – netgi 120. Il-
giausias Lenkijoje kabamasis tiltas atstatytas 
po karo ir Žalgirio mūšio garbei pavadintas 
Griunvaldo vardu. Pirmąkart buvo pastatytas 
1910 m. Tada jį palaimino pats Vilhelmas II. 
Vienas iš tiltų, pamėgtas įsimylėjėlių, nukabi-
nėtas spynomis. 

Vroclavą neretai vadina Lenkijos Venecija 
– čia baidarėmis ar laiveliais galima apiplauk-
ti senamiestį, o Odros upe iškylauti pramogi-
niais laivais. Miestas labai romantiškas, o šie-
met ypatingas, pasipuošęs europinių renginių 
puokšte visus metus. Tai pirmas Lenkijos mies-
tas, pelnęs Europos kultūros sostinės vardą.

Istorija 
Jau IX a. vienoje iš Odros upės salų apsigy-

veno viena iš Silezijos genčių. Vėliau čia buvo 
Piastų kunigaikščių miestas, todėl vienas iš se-
niausių tiltų ir šiandien vadinamas Piastowski 
vardu. Miesto pavadinimas iš vokiečių kalbos 
Breslau reiškia Slavų brastą, nes čia apsigyveno 
slavų gentys. Šis miestas keliavo iš vienų impe-

rijų į kitų rankas, todėl jo pa-
vadinimai keitėsi: lotyniškai 
– Budorgis, čekiškai – Vra-
tislav, o vengriškai – Boros-
zlo. Mieste gausu gotikinės ir 
barokinės architektūros, čia 
jaučiama Bohemijos, Austri-
jos ir Prūsijos įtaka. 

Miesto širdis – Turgaus 
aikštė. Jei nori pajausti miesto 
dvasią ir jo šurmulį, keliauk 
čia. Sako, vasarą šičia žmogus 
prie žmogaus, o ypač daug 
svečių šiemet pritrauks kul-
tūros sostinės renginiai. Per 
karštį gaivina unikalūs fonta-
nai ir nebyliai kalbina miesto 
simbolis – nykštukas. Tarp 

RENGINIAI
Kultūros renginiai vyksta kiekvieną dieną, o ypač savaitgaliais, tad 
visada rasi šventę.

Svečių laukia daugiau kaip 400 projektų ir apie 1000 menininkų. 

Visi renginiai ir kita naudinga informacija www.wroclaw2016.pl

senovinių pastatų šurmuliui akomponuoja ka-
vinė „Barbara“, kur gurkšnojant kvapnią kavą 
ar gaivinantis vandeniu su citrina mintis au-
džia kultūros sostinės renginių organizatoriai 
ir savanoriai, kurių po miestą zuja apie 300.

Ką Vroclave pamatyti
Laivu galite nuplaukti iki Ščytnickio (Park 

Szczytnickiego) parko ir čia aplankyti vienin-
telį į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktą objek-
tą – Šimtmečio salę (Hala Stulecia), kuri buvo 
pastatyta minint Tautų mūšio prie Leipcigo 
100-metį. Jos statybų technologija buvo unika-
li ir išradinga. Tuo metu aukštų kranų nebuvo, 
todėl statybos darbai buvo vykdomi skriestu-
vo principu – aplink bėgiais važiavo bokštai, 
nuo kurių lynais karučiai su betonu buvo per-
keliami į centrą. Architekto Makso Bergo su-
projektuota ir 1913 m. pastatyta iš gelžbetonio 
salė buvo didžiausias statinys pasaulyje. Greta 
Šimtmečio salės yra to paties laikotarpio sta-
tytas Keturių kupolų paviljonas, čia netrukus 
atvers duris naujai rekonstruota modernaus 
meno salė. Šalia šių didingų pastatų ošia XVIII 
a. menantis parkas, į kurį itin vilioja japoniš-
kas sodas, įkurtas XX a. pradžioje. Turint laiko 
verta pasivaikščioti jo takeliais. 

Kitoje kelio pusėje – žvėrių kaimynystė. Se-
niausias Lenkijoje Vroclavo zoologijos sodas 
įkurtas 1865 m. Ypač jį pamėgo lankytojai 2014 
m., kai duris atvėrė „Afrykarium“ paviljonas. 

Miestas

Rotušės laikrodis

Dominikonų aikštėje

Swidnicka gatvės nykštukai. Marcino Biodrowskio nuotrauka 

Viena iš 120 veikiančių 
miesto šventovių
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Juodajam žemynui skirta ekspozicija lankyto-
jui leidžia pasijusti esant ne tik džiunglėse, bet 
ir po vandeniu, kur gali nors visą dieną stebėti 
Afrikos pakrančių gelmių fauną. Eini vandens 
tuneliu ir matai, kaip virš galvos prasklendžia 
raja, o tolėliau kaip raketos praneria rykliai. 
Prie akmens prisiplojusi klastingoji morena, 
kitur tarp koralų tuntais marširuoja spalvin-
gos žuvytės. Štai ir begemotai, tingiai snau-
džiantys vandenyje prie kranto, o kitoje erd-
vėje plunksneles kedena pingvinai, gali stebėti, 
kaip jie šmaikščiai nardo vandenyje. Ne veltui 
šis paviljonas, anot gidės Anos Mazurek, Len-
kijoje yra atrakcija Nr. 1. Kitoje Odros pusėje 
vandens temą pratęsia dėmesio vertas naujas 
objektas – Hydropolis. Tai senoje vandenvie-
tėje įsikūrusi interaktyvi ekspozicija „Žemė 

– vandens planeta“, kurioje pasakojama apie 
vandens kilmę ir jo reikšmę mūsų planetai. 
Ypač lankytojų mėgstama relaksacijos salė, 
čia ant liuminescencinių gultų galima pasijus-
ti esant Amazonijoje ar negyvenamoje saloje, 
stebėti ir klausyti bangų mūšą ir netgi pajusti 
vandens gaivą.  

Vroclavo senamiestis – neatrastas 
turistų brangakmenis
Nors per Antrąjį pasaulinį karą Vrocla-

vas buvo suniokotas ir daugelyje vietų matosi 
naujos statybos erdvės, miesto aura nepažeista. 
Kiekviename jos žingsnyje, akmenų grindiny-
je, tarsi skaitome miesto istoriją. 

Tumskio Sala (Ostrów Tumski) – šiandien 
turistų lankomiausia vieta. Tai Vroclavo ma-

žasis Vatikanas, nes čia įsikūrusi Že-
mutinės Silezijos arkivyskupija, yra 
penkios bažnyčios ir dešimt vienuo-
lijų, o katedroje lankėsi popiežius Jo-
nas Paulius II. 

Kelionių patarimų portalas „Trip 
Advisor“ rekomenduoja aplankyti 
Raclavicko panoramą (Panorama 
Racławicka). Tai 1894 m. dailinin-
kų J. Stykos ir V. Kossako nutapytas 
vienas iš didžiausių pasaulyje batali-
nių paveikslų (15 x 114 m). Šis šedev-
ras skirtas T. Kosciuškos sukilėlių 
pergalei prieš rusų armiją ties Rac-
lavickais pažymėti. Įeinant į muzie-
jų tenka pastovėti eilutėje. Jį jau ap-
lankė 4 mln. žmonių. Vaizdas išties 
įspūdingas ir taip realiai perteiktas, 
kad pasijunti nusikėlęs į legendinio 
Tado Kosciuškos laikus. Belieka eiti 
ratu, klausytis įgarsinto pasakojimo 
ir stebėti to meto kraštovaizdžio pa-
noramą, žmones, mūšio vaizdus. To-
kių muziejų pasaulyje reta. 

Išskirtinių kultūros vietų kolek-
ciją papildys netrukus atversianti 
duris nauja „Pono Tado“ muziejaus 
ekspozicija, kuri perkelta į reprezen-
tacines patalpas „Po auksine saule“ 
Rotušės aikštėje. Tai unikalus mu-
ziejus, skirtas Adomo Mickevičiaus 
literatūriniam herojui, o šios po-
emos pirmieji žodžiai žinomi visam 
pasauliui: „Tėvyne Lietuva, mie-
lesnė už sveikatą!“ Muziejaus ati-
darymu Vroclavas bus pažymėtas 
UNESCO pasaulio knygų sostinės 
titulu. Muziejus nustebina moder-
numu, patogus visiems lankyti, yra 
atskiros ekspozicijos akliesiems. In-
teraktyviomis priemonėmis butafo-
rinės knygos virsta žinių aruodais, 
kuriuos atveri virtualiai versda-
mas knygas ir pasirinkdamas nori-
mą temą. Muziejus pasakoja pono 
Tado, įkūnijančio geriausius meilės 
tėvynei bruožus, istoriją, kuri tarsi 
atsikartoja kitų žmonių darbais ki-
tose epochose.

Hydropolis. Nuotraukos iš Vroclavo TIC

Miestas

 Modernaus meno muziejus. M. Halabos nuotr.

Nacionalinis muzikos forumas.  M. Jędrzejczako nuotr.

Paveikslas iš Pono Tado muziejaus

Šimtmečio salė
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Lietuvybės salelė Vroclavo
 universitete
Vroclavo universitetas – vienas didžiau-

sių šalyje. Jame mokosi 30 tūkst. studentų. 
Per karą bomba nukrito ant paties pastato vi-
durio, tad šone esanti gražiausia baroko salė 
– universiteto pasididžiavimas liko nepalies-
ta. Joje vyksta svarbiausi Alma Mater rengi-
niai. Be kitų papildomų specialybių, studentai 
turi galimybę studijuoti lietuvių kalbą. Jau 

dešimtmetį čia darbuojasi filologė iš Vilniaus
Tatjana Vologdina. Kasmet lietuvių kalbą ir 
kultūrą gali studijuoti 15 studentų, nors no-
rinčių būtų ir daugiau. Jie yra įkūrę lietuvių 
kultūros ir kalbos draugiją LABAS, organi-
zuoja įvairias šventes ir renginius. 

Mus pasitikusi Tatjana mielai pabuvo gide 
po neturistinį Vroclavą. Pasivaikščiojome po 
Vroclavo Užupį (Nadodrze), kuris beveik išli-
kęs toks kaip buvo. Patrauklesnį rajono veidą 
kuria patys gyventojai, perteikdami animaci-
nius vaizdus ant pastatų sienų. Kai kur iš šių 
piešinių sužinai, kokie žmonės, kokiame bute 
gyvena, kuo jie domisi. Puiki idėja prikelti 
grožiui apleistą kiemą. Vieno didelio kiemo 
gyventojai išvydę tarsi didelį animacinį filmą
ant savo namų sienų ir patys ėmė kurti gražią 
aplinką. Pamažu šis bohemiškas rajonas at-
gimsta, į jį užsuka vis daugiau žmonių, kuriasi 
kavinės, viešbutukai. O lietuvybės puoselėtoja, 
tarsi Lietuvos garbės konsulė šiame kultūros 
mieste Tatjana Vologdina, negailėdama laiko, 
pasiruošusi padėti visiems, kas į ją kreipiasi.

Naujos parodos ir salės 
Į miesto rotušę atveda paroda „7 stebuk-

lai Vroclave ir Žemutinėje Silezijoje“. Išties 
smalsu, kas tai? Unikali vietovė, kalbų įvairo-
vė, menas, mokslas – net 10 Nobelio premijos 
laureatų kilę iš Silezijos, architektūra, religija 
ir susitikimai. Puiki idėja ir pateikimas inte-
rakyviomis priemonėmis ir vaizdais. Vaikš-
čiodami po senamiestį buvusioje Karališkoje 
aikštėje aplankome Nacionalinį muzikos fo-
rumą. Prieš porą metų duris atvėręs moder-
nus muzikos salių kompleksas, iškilęs šešis 
aukštus į viršų ir tris po žeme, žavi akustinė-
mis galimybėmis ir modernumu. Vestibiulio 
architektūra primena baltą rojalį, o didžio-
joje salėje vienu metu ypatingos akustikos 
koncerto gali klausytis 1800 žiūrovų. Sutikta 
kelionėje Lietuvos nacionalinės filharmonijos
direktorė Rūta Prusevičienė kaip tik klausėsi 
koncerto didžiojoje salėje ir pasidžiaugė, kad 
įspūdis nepaprastas.

Vroclave veikia per 30 muziejų, kai kurie 
– architektūros ar telekomunikacijų, yra vie-

Griunvaldo tiltas naktį. M. Jędrzejczako nuotr.

Miestas

Dr. Tatjana Vologdina Lietuvių kalbos ir kultūros 
studijų kabinete

 Fechtuotojas – Vroclavo 
universiteto simbolis
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ninteliai tokie Lenkijoje. Architek-
tūros muziejuje plačiai pristatoma 
werkbundu architektūra, kurios ke-
letas pastatų yra Vroclave. Šis stilius 
susiformavo po Pirmojo pasaulio 
karo, pradedant architektūra, vi-
daus interjeru ir baldais. Modernu 
ir, svarbiausia, – funkcionalu, toks 
jo pagrindinis bruožas. Šio stiliaus 
pastatų yra Vokietijoje ir Austrijo-
je.  12 meno galerijų pristato žymių 
Lenkijos ir užsienio menininkų 
darbus – iš viso daugiau kaip 70 
kultūros erdvių. Šių metų kultūros 
sostinėje visos kultūros ir meno sri-
tys – muzika, architektūra, vizua-
lieji menai, teatras, opera, literatūra 
ir kinas – kviečia miesto svečius 
pajusti Vratislavo–Breslau–Vrocla-
vo miesto išskirtinį unikalumą ir jo 
ryškų pėdsaką Europos istorijoje. 

„Mes, lenkai, nesame geresni už 
kitas tautas, bet mes labai ambicin-
gi. Mes pakilome nuo paties dugno 
ir norime pasiekti žvaigždes“, – 
prieš keletą metų pareiškė Vroclavo 
miesto prezidentas Rafalas Dutkie-
vičius. Tai drąsi kalba, ir verta tuo 
įsitikinti pačiam, ar šie žodžiai nėra 
vien tik noras pasipuikuoti prieš 
Europą...

KUR PAMATYTI:
Vilniaus K. Sirvydo skvere gegužės 10-31 
dienomis Lenkijos institutas pristato 
fotografijų parodą apie Vroclavą.

KAIP KELIAUTI:
Patogiausia su Lenkijos oro bendrovės LOT 
lėktuvu, persėdant Varšuvoje. Skrydžių 
laikas labai gerai suderintas.

KUR APSIGYVENTI:
Vroclavo centre esančiame 2 žv. viešbutyje 
B&B (www.hotelBB.pl) paprastomis 
dienomis kaina už kambarį 50 eurų, 
savaitgaliais – 40 eurų; geras nemokamas 
internetas, geri dušai, geras maistas. 

Miestas

LOVIČIUS
Viename seniausių Lenkijos miestų (XIII a.) Lovičiuje – 101 isto-

rinis paminklas. Miestą puošia vienintelė Lenkijoje trikampė aikštė. 
Liaudies buities muziejuje surinkta gausi tautinių rūbų, įrankių ko-
lekcija, čia galima savarankiškai iškarpyti šio regiono simboliu tapu-
sius Lovičiaus karpinius.

LODZĖ
Viename didžiausių Lenkijos miestų – Lodzėje susikerta keliai ke-

turiomis kryptimis. Anksčiau buvo Lenkijos tekstilės sostinė. Miestas 
beveik nenukentėjo per karą, todėl pasijunti lyg persikėlęs į XIX a. ar 
XX a. pradžią. Verta aplankyti Tekstilės ir Kinematografijos muzie-
jus. Su garsia pasaulyje Lodzės kino mokykla yra susiję Andžejus Vai-
da, Kšyštofas Kieslovskis, Kšyštofas Zanusis. Apsiperkama prekybos 
centre „Manufaktura“, pasivaikštoma pagrindine Piotrkovskos gatve 
– ji viena ilgiausių Europoje. Miestas yra Lenkijos kandidatas sureng-
ti EXPO parodą 2022 m.

OLESNICA
Buvusios savarankiškos Olesnicos kunigaikštystės sostinė (XIII 

a.). Miestą valdė Piastų dinastija, čekų valdovai bei Viurtembergo 
kunigaikščiai. Mieste yra Šv. apaštalo Jono bazilika, XIII a. valdovų 
rūmai (perstatyti XVI a.), išlikę senųjų karinio miestelio pastatų.

ČENSTAKAVA
Pagrindinis Marijos kulto bei piligrimystės centras Lenkijoje. 

Centrinė miesto vieta – Jasna Goros bazilika bei vienuolynas. Čia sau-
gomas stebuklingu laikomas Čenstakavos Dievo Motinos paveikslas.

OPOLĖ
Lenkijos dainų sostinė. Čia kasmet vyksta Lenkų dainos festivalis. 

ES lėšomis suremontuotas Opolės amfiteatras bei Lenkiškos dainos
muziejus. Per miestą teka upė Mlynovka.

VARŠUVA–VROCLAVAS automobiliu: 
ką verta pakeliui aplankyti

Kelionė automobiliu iš Varšuvos į Vroclavą naujais greitkeliais ir autostradomis 
užtrunka tik 3,5 valandos. Pakeliui verta aplankyti keletą įdomių vietų.

Parkas prie Vroclavo operos

Įsimylėjėlių tiltas 
Tumskio saloje

B&B viešbutis

~86 km

VARŠUVA
LOVIČIUS

LODZĖ
~63 km

OLESNICA

~194 km

ČENSTAKAVA

~169 km

OPOLĖ
~94 km

VROCLAVAS

~100 km


