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PAJODINĖKITE AŠTRIOSIOS KIRSNOS DVARO
ŽIRGYNO ŽIRGAIS

Kur? Lazdijų krašto muziejus, Seinų g. 29, Lazdijai
Ar žinote, kad:
• Lazdijų krašto muziejus įsikūręs buvusios Seinų „Žiburio“ gimnazijos Lazdijuose
patalpose.
• Dar ir dabar kiekvieną lankytoją pasitinka šios gimnazijos direktorius, kunigas,
poetas, simbolistinės lyrikos pradininkas, vertėjas Motiejus Gustaitis.
• Muziejuje, pagerbiant žymios Lietuvos poetės Salomėjos Nėries atminimą
(poetė gyveno muziejaus patalpose), yra sukurta ekspozija „Pėdos smėlyje”.
• Muziejininkai kviečia įminti istorinę mįslę – surasti „baltąjį deimantą“, kuris yra
juodas.
• Ekskursijos ir edukacinės programos muziejuje yra nemokamos!
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IŠVYSKITE DIDŽIUOSIUS LAZDIJŲ KRAŠTO
EŽERUS IŠ AUKŠTYBIŲ
Kur? Seirijų g. 1A, Metelių k., Seirijų sen.
Ar žinote, kad:
• Metelių regioninis parkas puikuojasi trimis didžiaisiais
Dzūkijos krašto ežerais: Dusia - tituluojama Dzūkijos jūra ir
šalia tyvuliuojančiais Meteliu ir Obelija.
• Parke be „gelažinių varlių” (balinių vėžlių) ir šimtamečių bekočių ąžuolų galite išvysti daugiau nei 100 retų ir nykstančių
augalų ir gyvūnų, kurie įrašyti į LR Raudonąją knygą.
• Metelių regioninio parko direkcijoje yra modernus lankytojų
centras su puikiomis ekspozicijomis (Seirijų g. 2, Metelių k.,
Seirijų sen.).
• Įspūdingas parko kraštovaizdis atsiveria iš apžvalgos bokšto,
kuris stūkso tarp Dusios ir Metelio ežerų.

Kur? Žvejų g. 11, Aštrioji Kirsna, Būdviečio sen.
Ar žinote, kad:
• Architektūriniu ir istoriniu aspektu yra vienas iš reikšmingiausių
dvarų Lietuvoje.
• Yra išlikę net 18 dvaro pastatų, kuriuose vyrauja klasicizmo,
romantizmo stiliai.
• Restauruotose dvaro arklidėse yra įrengtas žirgynas. Žirgų
savininkai gali čia palikti savo augintinius priežiūrai, o ieškantys
įdomesnių pramogų – gali pajodinėti.
• Dėl restauravimo darbų dvaro rūmų pastatai šiuo metu nėra
lankomi.
• Vasaros metu dvaro kieme organizuojami kultūriniai renginiai.
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ATSPĖKITE, KUR YRA AKMENŲ MUZIEJUS
„JOTVINGIŲ KIEMAS“
Kur? Kybartų k., Būdviečio sen.
Ar žinote, kad:
• Akmenų muziejus „Jotvingių kiemas“ yra unikalioje vietoje, kurioje susieina dvi
senosios žemės – Jotva (Dainava) ir Sūduva, ribojasi du dabartiniai etnograﬁniai
regionai – Dzūkija ir Suvalkija.
• Čia pamatysite ne tik pavienių akmenų bei akmeninių buities įrankių ekspozicijas,
bet ir išvysite suakmenėjusį koralą, kuris byloja apie šiuose kraštuose kadaise
telkšojusią jūrą.
• Muziejus yra privatus. Dėl muziejaus lankymo iš anksto kreiptis tel. +370 318 54 975.

VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“
Janaslavo k. 10, Lazdijų sen., Lazdijų r. sav
www.lazdijai-turizmas.lt
Tel. +370 318 51 881; el.p. turizmas.info@lazdijai.lt

Nuotraukų autoriai: M. Baranauskas, D. Barauskienė, I. Maciulevičienė, J. Pavolas, A. Liaukus

SUŽINOKITE, KIENO PĖDOS ĮSPAUSTOS LAZDIJŲ
KRAŠTO SMĖLYJE
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ATVYKITE Į LEGENDOMIS APIPINTĄ
KRYŽIŲ ŠVENTOVĘ
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Kur? Staigūnų k. 14, Teizų sen.
Ar žinote, kad:
• Kryžių šventovėje (Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės
diecezinė kryžių šventovė) yra Barūnų Dievo Motinos
paveikslo kopija, nutapyta XVIII a. ant skardos gabalėlio. Ji
buvo Lietuvos kariuomenės vado etmono M. S. Višnioveckio
talismanas.
• Nuo Kryžių šventovės iki Dusios ežero veda kryžiaus kelias,
kuris, tikima, supiltas iš smėlio parvežto iš šventojo miesto –
Jeruzalės.
• Manoma, kad šalia šventovės esančio šulinio vanduo turi
stebuklingų galių.
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APLANKYKITE DZŪKIJOS KATEDRĄ
IR JOS KRIPTĄ
Kur? S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, Veisiejai
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Ar žinote, kad:
• Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia – didžiausia bažnyčia Lazdijų
krašte, vadinama Dzūkijos katedra.
• Jos aukštis – 34 m, bažnyčia matosi net 10 kilometrų
spinduliu nuo Veisiejų.
• Bažnyčios interjerą su penkiais altoriais puošia didikų M. ir
T. Oginskių epitaﬁjos.
• Rūsyje įrengta bažnyčios fundatorių kunigaikščių M. ir
T. Oginskių kripta
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PAJUSKITE DVARO DVASIĄ VEISIEJUOSE
Kur? Santarvės g. 9, Veisiejai

ĮSIAMŽINKITE SU LIETUVIŠKĄJA
ŽANA D‘ARK VAINEŽERIO PARKE
Kur? Vainežerio k., Kapčiamiesčio sen.
Ar žinote, kad:
• Vainežerio parką į dvi dalis dalija Vainežerio ežeras. Viename
ežero krante yra XVII-XVIII a. įtvirtinimai, vadinami Okopka.
Kitame ežero krante - Justinavo dvaro pamatai ir paminklas
E. Pliaterytei.
• E. Pliaterytė narsiai kovėsi už Lietuvą ir jos laisvę, pasižymėjo
svarbiausiuose 1831 m. sukilimo mūšiuose.
• E. Pliaterytė lietuvių liaudies yra vadinama lietuviškąja Žana
D‘ark.

Ar žinote, kad:
• XVIII a. Veisiejų dvarą pabaigė statyti LDK etmonas
Mykolas Juozapas Masalskis. Jis užveisė parką bei
didingą sodą. Šiandien parkas laikomas gamtos paveldo
paminklu. Jame yra liaunakamienių liepų ratas ir Veisiejų
uosis – dendrologijos paminklas, kurio skersmuo siekia
daugiau nei 5 m.
• Parke buvusio Veisiejų dvaro restauruotame ﬂigelyje įsikūręs
Veisiejų regioninio parko lankytojų centras. Čia lankytojų
laukia puiki ekspozicija ir edukacinės programos.
• Veisiejų parke yra Meilės tiltelis. Sakoma, jei per tiltelį pereisi
sugalvojęs norą apie meilę, šis būtinai išsipildys.
• Buvusio dvaro parke yra paminklas esperanto kalbos
pradininkui L. L. Zamenhofui, kuris gyveno ir dirbo
Veisiejuose.
• Iš parko teritorijos galima grožėtis Ančios ežere trykštančiu
grojančiu ir šviečiančiu fontanu.

PAGERBKITE TAUTOS DIDVYRIUS
KALNIŠKĖS MŪŠIO VIETOJE
Kur? Gudeliškių k., Šeštokų sen.
UŽKOPKITE Į RUDAMINOS PILIAKALNĮ,
MENANTĮ KARALIŲ MINDAUGĄ
Kur? Piliakalnio g., Rudamina
Ar žinote, kad:
• Tai didžiausias piliakalnis Lazdijų krašte.
• Kažkada piliakalnį juosė ežeras.
• Šis piliakalnis - tai vienas žymiausių Užnemunėje esančių
jotvingių paminklų.
• Kunigaikštis Ringaudas 1240 m. pastatė pilį, kurioje, kai
kurių istorinių šaltinių teigimu, 1251 m. buvo karūnuotas
vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas.

Ar žinote, kad:
• Kalniškės miške mūšis įvyko 1945-ųjų gegužės 16 d.
• Tai vienas didžiausių ir nuožmiausių lietuvių rezistencinės
kovos mūšių.
• Mūšyje, prieš kelis kartus gausesnes NKVD kariuomenės
220 pasienio pulko pajėgas, kovojo apie 100 Lazdijų krašto
partizanų, vadovaujamų Jono Neifaltos – Lakūno.
• Mūšyje žuvo 44 partizanai.
• 1990 m. mūšio vietoje Kalniškės miške pastatytas
paminklas žuvusiems partizanams (aut. J. Nevulis).

