
12. Šv. Mykolo bažnyčia drauge su bernardinių vienuolynu buvo statoma prieš 400 metų. Šiuo metu 
Lietuvoje tai vienintelis ansamblis iš renesanso laikotarpio, išlikęs visas. Jis išlaikė savo 
struktūrą, vidinius kiemus ir palyginti mažai pakito nuo pastatymo laikų. 2009 m. bažnyčia buvo 
restauruota ir čia įkurtas Bažnytinio paveldo muziejus, jame saugomas Vilniaus katedros lobynas. 
Rekomenduojame apsilankyti Bažnytinio paveldo muziejuje.
Bažnyčios šventoriuje eksponuojama Jėzaus Kristaus – Visatos 
valdovo paveikslo kopija, paveikslas kadaise puošė Aušros vartų 
išorinę pusę. Kas ant jo parašyta?

                    

Tel.: (8 5) 2697800, (8 5) 2697803, 
el. p. edukacija@bpmuziejus.lt, www.bpmuziejus.lt

Muziejaus darbo laikas: antradieniais–šeštadieniais 11–18 val.
Nedirba sekmadieniais, pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis.
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J e i 
įminėte visas 

mįsles, ateikite į 
Bažnytinio paveldo 

muziejų, Mykolo g. 9, 
ir atsiimkite prizus!

Bažnytinio paveldo muziejus,
 Šv. Mykolo g. 9, 
LT-01122 Vilnius

                          5->

                               3->

                               7->

                              10->                         1->  

                                    2->                          
                 11->
                                    9->

                 8->

  12->

                                   4->

6 ->

Esate Vilniaus senamiestyje? 
Norite linksmai ir turiningai praleisti laiką? 
Kviečiame žaisti žaidimą

 "Atrask istoriją". 
NUOBODU T IKRAI NEBUS! Sužinosite daug senamiesčio 
paslapčių, atrasite nežinomų įdomybių, geriau suprasite 
istorinių epochų kaitą, aplankysite gražiausias Vilniaus 
vietas... 

Užuomina seks užuominą, sudėtingas rebusas – mįslę, sena fotografija padės 
susigaudyti dabartyje... Visas užduotis įveikus ir paslaptis įminus, surašius 
atsakymus į kryžiažodį ir sužinojus slaptažodį, Jūsų lauks prizai. 

1. Vilniaus miesto įkūrimo legenda pasakoja, kad sykį Lietuvos kunigaikštis 
Gediminas Šventaragio slėnyje susapnavo staugiantį geležinį vilką. Žynys 
išpranašavo, kad šioje vietoje išaugs didis ir gražus miestas. 
Suraskite šią legendą įamžinantį akmeninį vilką. Kokia 
raidė įrašyta po jo koja?

2. Sovietmečiu ši bažnyčia buvo uždaryta ir paversta Paveikslų 
galerija, stogą puošusios skulptūros - nugriautos. Jos atstatytos 
tik XX a. pab.  
Vienoje rankoje šv. Elena laiko kryžių, kokius 
tris smulkius Kristaus nukryžiavimo simbolius 
ji laiko kitoje rankoje?

3. Vilniaus katedra - svarbiausia katalikų šventovė Lietuvoje. 
Joje susipina net keturi architektūriniai stiliai: gotika, renesansas, 
barokas, klasicizmas. Tai rodo ilgą ir sudėtingą pastato istoriją: 
pastatyta XIV a. pab., katedra ne kartą degė ir buvo perstatoma, 
kol XIX a. įgavo dabartinį vaizdą. XVII a. buvo pastatyta viena 

iš gražiausių jos koplyčių, skirta Lietuvos globėjui šv. Kazimierui.
Apžiūrėkite ir priskirkite konkrečiam 
architektūros stiliui.

Rekomenduojama apsilankyti katedros 

požemiuose ir varpinėje
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8. Ši bažnyčia pradėta statyti 1604 m. pavasarį. Ne kartą degė, 
niokota karų, po 1831-ųjų sukilimo caro įsakymu paversta Šv. 
Mikalojaus soboru. 
Kaip dabar vadinamas šis pastatas? 
KV IEČIAME PAS IDARY T I ASMENUKĘ SU KARALAIČIO 
KAZIMIERO KARŪNA ANT JŪSŲ GALVOS.
Rekomenduojame toliau eiti Stiklių ir Dominikonų 
gatvėmis.

9. Dominikonų gatvė - viena seniausių ir puošniausių Vilniuje. 
Ji - senojo Trakų kelio dalis. Pirmą kartą gatvės pavadinimas 

aptinkamas tik 1592 metų dokumente. Tačiau žinoma, jog gatvė 
buvo jau XIV amžiuje. Seniau ši gatvė vadinta Sw. Ducha, 
Dominikańska, Благовещенская (1864-1915), sovietmečiu 
vadinosi Garelio g.

Suskaičiuokite, kiek bažnyčių yra Dominikonų 
gatvėje.

10. Vilniaus universitetas - vienas seniausių Rytų Europoje 
(įkurtas 1579 m.). Universitetą sudaro gotikos, renesanso, 
klasicizmo architektūros pastatai. Universitetas turi 13 vidinių 
kiemelių, jį puošia arkados, galerijos, freskos.
Suraskite Daukšos „Postile“ papuoštas duris. 
Kieno knyga pavaizduota šalia?

11. Nuotraukoje - Šv. Jonų bažnyčios rytinis frontonas. 
Bažnyčia baigta statyti XV a., vėliau atiteko jėzuitų 
ordinui ir tapo Vilniaus universiteto komplekso dalimi. 
 Kas ten sėdi?
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4.  Šis bokštas nuo 1885 m. buvo pradėtas naudoti Vilniaus gaisrinei saugai, 
įrengta net elektrinė signalizacija, kurią sudarė 20 signalinių dėžių 
skirtingose miesto vietose. Kilus gaisrui užteko nuspausti mygtuką, 
įsijungdavo skambutis policmeisterio būstinėje ir užfiksuodavo 
gaisro vietą. Gaisrų signalizacija sėkmingai funkcionavo vienuolika 
metų, kol atsirado telefono ryšys.
Kokį įvykį liudija kairėje bokšto pusėje įmūrytas 
akmuo? 
Rekomenduojame aplankyti Bernardinų sodą.

5. Ši gotikinė šventovė apipinta legendomis. Kalbama, kad ją statė 
du meistrai: vyresnis pradėjo, jaunesnis baigė. Senasis meistras, 

pamatęs ažūrinę grakščią pameistrio pastatytą dalį, iš pavydo 
nustūmė jį nuo pastolių žemyn. Statyboms panaudoti 33 tipai 
fasoninių raudonų plytų. 
Apžiūrėkite bažnyčios portalą. Kokiai bažnyčios 

detalei papuošti buvo panaudotas velniukas? 

6. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia - įspūdingas 
sakralinis statinys. Šiame pastate susipina gotika, renesansas ir 
barokas. Bažnyčios interjerą puošia gotikiniai skliautai, išraiškingi 
šoniniai altoriai, įvairių laikotarpių sieninė tapyba. Eksterjere 
didingumu išsiskiria pagrindinis fasadas. 
Kokia scena pavaizduota fasado freskoje?
Rekomenduojame toliau eiti Literatų gatve.

7. Vilniaus rotušėje buvo įsikūręs miesto magistratas, tvarkęs 
organizacinius bei gynybinius reikalus ir nagrinėjęs miestiečių bylas. 

Rotušėje įrengti posėdžių kambariai, iždinė, raštinė, archyvas, būta 
sandėlio ir kalėjimo. Pirmoji Rotušė šioje vietoje žinoma nuo XV a., 
galutinis pastato vaizdas susiformavo XIX a.
Kiek skirtingų gėlių puošia Rotušės architravą, 

(apatinė antablemento dalis, atsiremianti į 
kolonas)?
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