


Informacje ogólne

     Ludność
Litewski Departament Statystyki (Lietuvos 
Statistikos Departamentas) szacuje liczbę 
mieszkańców na początku kwietnia 2017 roku na 2 
831 670[1]. Według ostatniego spisu spisu 
powszechnego z 2011 roku Litwa liczyła 3 043 429 
mieszkańców, z czego mężczyzn 1 403 tys. 
(46,1%) a kobiet 1 641 tys. (53,9%)[2]. Według 
poprzedniego spisu przeprowadzonego w 2001 
roku, Litwa liczyła 3 483 972 mieszkańców, z 
czego mężczyzn 1 629 148 (46,76%) a kobiet 1 
854 824 (53,24%), stopień urbanizacji 
społeczeństwa wynosił 66,94%, natomiast w 
czasie spisu przeprowadzonego w 1989 roku, 
liczbę mieszkańców oszacowano na 3 674 800. 

                         Waluta
Lit – oficjalna waluta litewska w 
latach 1922–1941 oraz 1993–2014 
(międzynarodowy skrót ISO 4217: 
LTL). 1 lit dzielił się na 100 centów. 
Od 2 lutego 2002 kurs lita wobec 
euro był stały i wynosił 3,4528 LTL 
za 1 EUR.

https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Demografia_Litwy%23cite_note-populacja-1&sa=D&ust=1581774471675000&usg=AFQjCNEhEp0U2WfXLpGiaCrHbPh80f85tA
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Demografia_Litwy%23cite_note-spis2011-2&sa=D&ust=1581774471675000&usg=AFQjCNG9gld-omU3DlhcVsfHIRN6Je9jyg


Pierwsza wzmianka o Litwie pochodzi z 14 lutego 1009, jednak państwo litewskie powstało 
dopiero w XIII wieku. Królestwo Litwy – średniowieczne państwo litewskie istniejące w latach 
1251–1263; jedynym królem był Mendog. W XV wieku ówczesne Wielkie Księstwo Litewskie 
po zajęciu ziem księstw Rusi Kijowskiej, było największym terytorialnie państwem w Europie. 
W wyniku unii w Krewie (1385) weszło w związki z Królestwem Polskim (Koroną), które 
przerodziły się w 1569 w trwałą unię realną (unia lubelska), zaś Wielkie Księstwo Litewskie 
weszło w skład Rzeczypospolitej jako jeden z jej dwu członów. Po III rozbiorze 
Rzeczypospolitej (1795) Litwa do 1918 wchodziła w skład Imperium Rosyjskiego. 16 lutego 
1918 aktem niepodległości Litwy Taryba proklamowała Królestwo Litwy, zależne od 
Cesarstwa Niemieckiego. 2 listopada 1918 powstała niepodległa Republika Litewska, 
okupowana w czerwcu 1940 przez Armię Czerwoną, zaś w sierpniu 1940 anektowana przez 
ZSRR jako Litewska SRR.



                     Godło                     Hymn
Autorem tekstu i muzyki jest Vincas Kudirka. Pieśń 
Tautiška giesmė została wydana drukiem w 1898 
roku w gazecie Varpas. Publicznie po raz pierwszy 
odtworzono ją w Petersburgu 13 listopada 1899, 
pieśń wykonał lokalny chór pod batutą Czesława 
Sosnowskiego. W Wilnie utwór Kudirki zagrano 3 
grudnia 1905 – w przeddzień zebrania się 
"Wielkiego Sejmu".

Przedstawia na czerwonej tarczy dzielonej w słup 
po prawej stronie Orła Białego, a po lewej Pogoń 
Litewską. Herb ten został wprowadzony Dekretem 
Naczelnego Dowódcy Wojsk z 12 października 
1920 roku[1].

Herb ten nawiązywał do herbu Królestwa 
Polskiego ustanowionego w lutym 1831 roku 
przez Sejm podczas powstania listopadowego.

https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/12_pa%25C5%25BAdziernika&sa=D&ust=1581774472222000&usg=AFQjCNERRPA84tXQn2QhtiRPqzp-QRMlFQ
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/1920&sa=D&ust=1581774472223000&usg=AFQjCNFSxR8hYb0CK4V3TqDIu1OA5-DI9Q
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/God%25C5%2582o_Litwy_%25C5%259Arodkowej%23cite_note-1&sa=D&ust=1581774472223000&usg=AFQjCNFWgaVb57jHwVK350O1jpwC-enQvQ
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/1831&sa=D&ust=1581774472223000&usg=AFQjCNH61dW7iG4YVdTF_CrYEl-0sijTiw
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe&sa=D&ust=1581774472224000&usg=AFQjCNFToFasCOtfnxIk-P5gwt0LL8j89w


Stolica Litwy od roku 1920 do 1922 jako stolica Litwy 
Środkowej, w latach 1922–1939 w granicach II RP (jako 
stolica województwa wileńskiego), na Pojezierzu Wileńskim, 
nad Wilią, u ujścia Wilejki. Największe pod względem 
powierzchni miasto w krajach bałtyckich, duży ośrodek 
gospodarczy, finansowy, przemysłowy oraz węzeł 
komunikacyjny (kolejowy i drogowy, port lotniczy, ośrodek 
kulturalny i naukowy; 8 uniwersytetów.



Kościół świętego Piotra i Pawła w 
Wilnie
Tę pochodzącą z XVII wieku świątynię można 
bez przeszkód nazwać jednym z 
najpiękniejszych barokowych kościołów na 
świecie. Ufundowana przez Michała 
Kazimierza Paca nie kryje w swym wnętrzu 
barwnych malowideł jak jej “koleżanki” z 
epoki. Białe, oślepiające wnętrze pokryte jest 
licznymi sztukateriami. Rzeźby przedstawiają 
sceny z Biblii, mitologii oraz wyobrażają 
katolickich świętych i męczenników. 

Średniowieczny zamek w Trokach
Dawna siedziba litewskich władców 
szczyciła się swego swego czasu trzema 
zamkami. Pierwszy z nich nie przetrwał 
do naszych czasów, drugi został 
niedawno odbudowany. Najpiękniejszy 
jest jednak trzeci - położony na wyspie, 
na którą wiedzie drewniany most. 
Trudno uwierzyć że jeszcze niedawno 
znajdował się w stanie ruiny. 



Niewielki Kiernów nie przypomina dziś dawnej stolicy Litwy. 

To malutkie i ciche miasteczko, po którego dumnej 

przeszłości pozostały dwudziestometrowe kopce z wiodącą 

między nimi turystyczną ścieżką. Właśnie w tym miejscu 

znajdowała się siedziba słynnego wodza Litwinów Mendoga. 

Jeśli monumentalne ziemne usypiska to dla nas za mało aby 

wyobrazić sobie jak wyglądało tu życie w średniowieczu to 

warto udać się do pobliskiego muzeum archeologicznego. 

Wyświetlane tam trójwymiarowe animacje z pewnością 

pozwolą choć na chwilę spojrzeć w przeszłość.

Z pewnością warto nieco zjechać z 
utartych litewskich szlaków i obejrzeć 
owo nietypowe sanktuarium. Nieco 
ponad dziesięć kilometrów za miastem 
Szawle wyrasta niewielkie wzgórze 
pokryte dziesiątkami tysięcy krzyży (jeśli 
doliczyć te leżące i wiszące to ich liczba 
może wynosić nawet 150 tysięcy). 
Dawniej ich stawianie symbolizowało 
opór Litwinów wobec władz carskich, a 
później radzieckich. 



Litwa jest niewielkim krajem leżącym w północno-wschodniej Europie 
nad Morzem Bałtyckim – jeden z trzech krajów bałtyckich, obok Łotwy i 
Estonii. Przed rokiem 1990 stanowiła część dawnego ZSRR. Od 2004 
roku członek Unii Europejskiej i NATO. Litwa leży w 
północno-wschodniej Europie[a] nad Morzem Bałtyckim – jest 
najbardziej na południe wysuniętym krajem bałtyckim.Litwa jest 
niewielkim krajem leżącym w północno-wschodniej Europie nad Morzem 
Bałtyckim – jeden z trzech krajów bałtyckich, obok Łotwy i Estonii. Przed 
rokiem 1990 stanowiła część dawnego ZSRR. Od 2004 roku członek 
Unii Europejskiej i NATO.


