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Kontynuowane są prace porządkowe góry Giedymina oraz sam Zamek Górny. W ramach
prowadzonych prac zostaną uporządkowane i zakonserwowane pozostałości południowej i północnej
baszt Zamku Górnego oraz muru obronnego.
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Przedsiębiorstwo państwowe „Lietuvos paminklai" (pol. „Litewskie pomniki") informuje, że w toku
prowadzonych zostaną wyeliminowane zagrożenia awaryjne, zakonserwowane, odrestaurowane i
wyremontowane południowa i północna baszty Zamku Górnego.

Z dokumentów przetargowych wynika, że w południowej baszcie zostaną usunięte schody, południowa
ściana baszty zostanie obwarowana dużymi kamieniami, zostaną odrestaurowane i zakonserwowane
fragmenty autentycznego muru oraz wykonane inne prace mające na celu odtworzenie i zachowanie
dla przyszłych pokoleń muru obronnego oraz północnej baszty Zamku Górnego.

Prace będą mogli wykonywać jedynie specjaliści atestowani przez Departament Dziedzictwa
Kulturowego. Termin składania ofert wykonania prac upływa w poniedziałek, 28 lipca.

Przedstawicielka Litewskiego Muzeum Narodowego w Wilnie Eglė Pekarskaitė informuje, że
wymienione prace są częścią drugiego etapu projektu, na który ma być przeznaczona kwota w
wysokości około 1,4 mln litów.

Projekt „Prace porządkowe góry Giedymina i Zamku Górnego w Wilnie" jest realizowany od 2010 roku
i ma być ukończony w tym roku. Projekt jest finansowany z Programu Inwestycji Państwowych.

Wieża Giedymina jest basztą zachodnią Zamku Górnego w Wilnie, który wzniesiono w stylu gotyckim
na Górze Giedymina w 1409 roku za panowania księcia Witolda. Murowany zamek z trzema basztami
zastąpił drewnianą warownię, która istniała już w XIV wieku za panowania Giedymina.

W roku 1419 zamek spłonął, lecz został odbudowany. Od czasów Aleksandra Jagiellończyka w Zamku
Górnym mieściła się ludwisarnia, a w lochach - więzienie. Zygmunt II August odnowił zamek, w którym
umieścił swoją bibliotekę. W 1655 zamek zdobyli Rosjanie. Z biegiem czasu popadł w ruinę.

Do naszych czasów zachowała się jedynie wieża, zwana wieżą Giedymina. W latach 1938-1939
polscy konserwatorzy zabezpieczyli wieżę w celu przeprowadzenia renowacji i odtworzyli trzecią
murowaną kondygnację. Kolejny remont wieży przeprowadzono w latach 1948-1950.
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