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KELIONIŲ PO LIETUVĄ MARŠRUTAS

ISTORIJOS PAMOKA APLINK VILNIŲ
Vilnius pilnas istorinių vietų, pastatų ir legendų. Tačiau šįkart iškišime nosį aplink
Vilnių - nedidelė kelionė gali tapti puikia istorijos pamoka, apjungia skirtingus
laikmečius, skirtingus statinius ir skirtingus istorijos įvykius. Dvarai, pilys ir
memorialai papasakos ne tik smagius Lietuvos istorijos įvykius.
Naudokite šį maršrutą telefone arba atsispausdinkite jį - kaip patogiau, ir pirmyn
į kelionę. Turėkite asmens dokumentą - tai pasienio ruožas.
KĄ APLANKYSITE:
A.
B.
C.
D.
E.

Vyžulėnų dvaras
Liubavo dvaro malūnas
Pūčkorių dvaras
Panerių memorialas
Medininkų memorialas

F.
G.
H.
I.
J.

Medininkų pilis
Paulavos respublika
Vilkiškių dvaras
Jašiūnų dvaras
Rūdninkų girios žemyninės kopos

Aktyvus maršruto žemėlapis - spauskite čia: https://bit.ly/3q2dxsA

Vilnius

ISTORIJOS PAMOKA APLINK VILNIŲ

165 km - tiek kilometrų sudaro šį maršrutą. Papildomai
pridėkite nuvykimą iš Vilniaus ir grįžimą namo.

Jei keliausite didesniu tempu - maršrutą įveiksite ir per
dieną, bet geriausiai jį skelti pusiau ir pasilikti visam
savaitgaliui.

Sudėtingesnė kelio atkarpa - tik vykstant į paskutinį objektą
miškuose.

Na čia jau patogesnio varianto, nei Vilnius nakvynei, nėra - ar
su kemperiu, ar namie, ar viešbutyje - viską galite rasti
sostinėje.

Maisto problemas išspręs Vilniaus restoranai.

Jei vaikams daugiau nei 10 metų - išnaudokite šį maršrutą
įdomiai istorijos pamokai. Papasakokite apie kiekvieną
objektą ir kuo jis ypatingas.

Svarbu! Pasikraukite telefonus ir pasiimkite grynųjų pinigų, jei
ne visur būtų galima atsiskaityti banko kortele.

SAVAITGALIO MARŠRUTAS - ISTORIJA APLINK VILNIŲ

A → Vyžulėnų dvaras

Šis dvaras ne toks ir senas - statytas 1907 m., jo savininkas Bronislavas Vrublevskis
buvo Stepono Batoro (VU) universiteto rektorius. Po karo dvaras virto
tuberkuliozės sanatorija, vėliau ligonine. Ji čia veikė beveik iki dabar, dvaras
tuščias tik kokį dešimtmetį. Tačiau dabar jis uždaras, į vidų nepateksite.

B → Liubavo dvaro malūnas

Nors dvaro pastatas ir neišlikęs, čia vis tiek yra ką pamatyti - surestauruotos
oranžerija bei oﬁcina, taip pat mūrinis šimtmečio senumo malūnas, kuriame
dabar įrengtas muziejus. Pats dvaras minimas nuo 15 a., jis keliavo per žymiausias
lietuvių didikų šeimų rankas - Goštautai, Radvilo, Tiškevičiai. Pasivaikščiokite
visoje teritorijoje, rasite dar ir koplyčios pamatus.

C → Pūčkorių dvaras

Pučkorių arba Puškarnios (lenkiškai - patrankų liejyklos) dvaras šioje vietoje
gyvuoja jau nuo 14 amžiaus. 19 a. čia veikė vienas didžiausių ir gražiausių malūnų
Lietuvoje, turintis net 12 girnų. Vėliau dalis malūno patalpų pritaikyta popieriaus
fabrikui, tam pasitelkta ir Vilnelės užtvanka (greta dabartinio Belmonto).
Pučkorių dvaro gyvenamasis namas šiuo metu sutvarkytas, privatus, tačiau
galima apžiūrėti iš išorės.

D → Panerių memorialas

Šioje vietoje Antrojo pasaulinio karo metais buvo nužudyta apie 100 tūkst.
žmonių, daugiausiai žydų. 1960 m. atidarytas muziejus, veikiantis iki šiol, kuriame
eksponuojami įvairūs su naciais ir žudynėmis susiję daiktai. Slogi vieta, bet tokią
istoriją irgi reikia žinoti.

E → Medininkų memorialas

1991 m. liepos 31 d. šiame pasienio posto vagonėlyje omonininkų buvo nužudyti 7
Lietuvos pasieniečiai. Dabar šioje vietoje po stiklu stovi restauruotas originalus
vagonėlis, kuriame įvyko žudynės, bei paminklas aukoms.

Maršruto tęsinys kitame lape →
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F → Medininkų pilis

Medininkų pilis – didžiausia aptvarinė LDK pilis, ilgą laiką buvusi apleista ir tik
prieš keletą metų restauruota (dalis fragmentų išlikę nuo 14 a.), jos viduje
įrengiant penkių aukštų ekspoziciją, kurioje – karybos eksponatai, meno kūriniai,
sidabro gaminiai, medžioklės trofėjai. Iš 4 bokštų atstatytas tik vienas, nuo jo
stogo atsiveria puikus vaizdas į pilies kiemą ir Medininkų apylinkes.

G → Paulavos respublika

Dabar čia – tik sugriuvusios dvaro ir aplinkinių pastatų sienos bei gražiai
sutvarkyta teritorija, bet 1769-1795 m. čia gyvavo atskira laiką pralenkusi
miniatiūrinė respublika, su savais įstatymais, valiuta, teismu, policija ir valstiečių
seimu. Dvaro savininkas Povilas Bžostovskis likvidavo lažą, suteikė daug laisvių
valstiečiams. Respublikoje gyveno apie 800 žmonių. Žečpospolitos Seimas buvo
oﬁcialiai pripažinęs Pavlovo respubliką ir jos konstituciją. Tačiau viskas baigės su
trečiuoju Abiejų Tautų Respublikos padalijimu.

H → Vilkiškių dvaras

Vilkiškių dvaras, kaip ir daugelis Lietuvos dvarų, ilgą laiką stovėjo apleistas, ir tik
prieš keletą metų Šalčininkų savivaldybė jį pradėjo restauruoti. Išorė baigta, liko
vidus - žadama, kad sutvarkytas šis dvaras bus paskirtas jaunimo veikloms.

I → Jašiūnų dvaras

Šis dvaras ilgą laiką buvo apleistas, ir vos prieš keletą metų vėl prikeltas naujam
gyvenimui. Gražiai sutvarkytas ne tik dvaras, bet ir parkas (11 ha) aplink jį. Ir tai net
ne dvaras, o puikūs vėlyvojo klasicizmo rūmai, iškilę prieš beveik 200 metų.
Rūmai jau tuomet buvo kultūros židiniu, čia lankydavosi svarbūs visuomenės ir
kultūros veikėjai iš Vilniaus – atkurtame dvare siekiama pratęsti jo buvusią veiklą,
vyksta kultūros renginiai.

J → Rūdninkų girios žemyninės kopos

Maršruto pabaigai - vieta, į kurią netyčia neužklysite, bet iki jos nuvažiuoti verta
(ypač šiltuoju sezonu). Miškuose rasite žemynines Rūdninkų kopas, kurios
sovietiniais laikais nebuvo prieinamos, nes čia veikė karinis poligonas.
Įsivaizduokite kopas tik be jūros - taip kartais atrodo ši vieta. Tobula žaidimų
aikštelė vaikams.

Maršruto pabaiga! Gero kelio namo!

PABAIGAI

Kaip naudotis Google Maps maršrutu keliaujant?
Atsidarykite šį maršruto failą telefone, spauskite ant maršruto nuorodos,
atsidarykite ją su Google Maps programėle - maršrutas turi būti aktyvus, tereikės
sekti pasirinktais taškais (paspaudus vis kito taško navigaciją).
Galite ir atsispausdinti, bet interneto laikais geriau pataupyti popierių - viską
galima atlikti ir telefonu.

GERŲ
KELIONIŲ
PO LIETUVĄ!

Daugiau šios serijos maršrutų rasite

www.lietuvon.lt/telia

