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Zaproponowane trasy opracowano tak, 
by turysta nie pominął nic z atrakcji 
Wilna. Z kolei wycieczki za miasto 
pozwalają zwiedzić najciekawsze czy 
„obowiązkowe” miejsca w okolicy. 
Oczywiście, propozycje można dowol-
nie modyfikować: skracać, wydłużać, 
łączyć itd. Wszystkie spacery po Wilnie 
zostały zaplanowane tak, aby zwiedza-
nie, poniekąd zgodnie z tradycją, 
rozpoczynało się pod katedrą.

Praktyczny przewodnik Wilno i oko-
lice, dokładny, przejrzysty, obszerny, 
napisany "w podróży", przeznaczony 
dla osób aktywnych i odważnych, 
podróżujących indywidualnie. Wybi-
era go ten, kto nad gotowe pomysły na 
zwiedzanie przedkłada samodzielne 
obmyślanie podróży. Zawiera in-
formacje potrzebne do starannego 
zaplanowania wyjazdu oraz porusza-
nia się na miejscu: ogólne wiado-
mości o kraju (jego historii, kulturze, 
społeczeństwie, obyczajach), opisy 
poszczególnych regionów i miast, dane 
adresowe restauracji, hoteli, agencji tu-
rystycznych, rozkłady jazdy autobusów, 
pociągów itp. Informacje uzupełnia-
ją mapy, plany miast i słowniczki z 
podstawowymi słowami i przydatnymi 
zwrotami. Z przewodnikiem z tej serii 
podróżują dziesiątki tysięcy turystów.M
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Marian Morelowski (ur. 2 marca 1884 
w Wadowicach, zm. 25 lipca 1963 we 
Wrocławiu) – polski historyk sztuki, ro-
manista, pedagog, kustosz Państwowych 
Zbiorów Sztuki na Wawelu (1926–1929), 
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie (1934–1941), 
profesor nadzwyczajny KUL (1946–1952), 
profesor i kierownik Katedry Historii 
Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 
(1953–1960).

Po maturze zdanej w 1902 zaczął studi-
ować historię sztuki i filologię romańską 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 
1905–1906 kontynuował studia na un-
iwersytecie w Wiedniu, a w następnym 
roku w Paryżu na Sorbonie i w Collège 
de France. Po powrocie do Krakowa w 
latach 1911-1915 był nauczycielem języka 
francuskiego. W tym samym czasie na 
podstawie rozprawy „Świat zewnętrzny w 
twórczości Saint Pierr'a” uzyskał doktorat 
na uniwersytecie w Wiedniu.

Losy I wojny światowej rzuciły go w głąb 
Rosji. Przebywając w Moskwie pracę 
naukową poświęcił polskim zabytkom, 
które w wyniku carskich rabunków trafiły 
do Rosji, założył Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami Polskimi w Rosji. 


