Šv. Izidoriaus bažnyčia Smalėkuose kartu su vienuolynu pastatyta 1839
metais, tėvų reformatų pastangomis.
Netrukus klasicistinio stiliaus vienuolynas buvo perstatytas. Iš akmens pastatyta bažnyčia yra 9 metrų aukščio, o
jos bokšto aukštis – 14 metrų. Šoninėje
bažnyčios navoje yra šv. Izidoriaus, parapijos globėjo paveikslas. Šalia esantis reformatų vienuolynas su bažnyčia sudaro pastatų kompleksą, kuris yra įrašytas į Lenkijos saugotinų
paminklų sąrašą.

VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, Lietuva
Tel. +370 318 51 881, +370 318 51 160
El. p. turizmas@lazdijai.lt, tourism@lazdijai.lt

Senosios Trakiškių geležinkelio stoties pastatas jau nenaudojamas, šalia
yra pastatyti nauji pastatai. Ši stotis
pastatyta carinės Rusijos metais, kai
1896–1898 metais buvo nutiestas per
Trakiškius ėjęs Varėnos – Šeštokų – Suvalkų geležinkelis. Po 1922 metų bėgiai
tarp Trakiškių ir Šeštokų buvo išardyti,
išliko tik senieji pastatai.
Ožkinių kaime vietos gyventojas Petras
Lukoševičius atkuria XIII amžiaus sūduvių (jotvingių) ir prūsų gyvenvietę.
Darbai pradėti 2001 metais, kai jis čia
nusipirko apie 7,5 hektaro žemės. Remiantis archeologijos tyrinėjimų duomenimis, jau atstatytas senovę menantis
sargybos bokštas, ant kalnelio esanti medinė pilis, kurią juosia vandens
griovys, taip pat tvenkiniai, alka. Numatyta atkurti ir daugiau pastatų.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo (1990.03.11) paminklas Kampuočiuose (keli kilometrai nuo Punsko) – didžiulis akmuo su metaliniu
kryžiumi viršuje; aplink jį auga Laisvės ąžuolynas. Vienas pasodintų ąžuolų
skirtas popiežiui Jonui Pauliui II atminti.
Juozo Vainos etnograﬁnis muziejus
Vienas svarbiausių šio krašto muziejų –
J. Vainos sukurtas Punsko etnograﬁnis
muziejus. Jis veikia nuo 1979 metų,
nors medžiaga sukaupta daug anksčiau
(1968 m.). Rinkinyje yra daugiau nei
tūkstančiai eksponatų. Dauguma jų –
XX a. pradžios. Muziejuje yra šio krašto
materialinės kultūros eksponatai, senovės kaimo moterų darbus ir gyvenimą vaizduojanti paroda. Įdomi didelė monetų kolekcija, rašytojos paminklai
bei lietuvių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno memorialinė salė. Šiuo
metu muziejus veikia Punsko lietuvių kultūros namuose.
Turizmo sezono metu II–VI, 11.00–17.00 val.
Turistai norintys aplankyti Punsko muziejų ne sezono metu prašome
skambinti į Lietuvių Kultūros Namus tel. + 48 (087) 51 61 032.

Janaslavo k., Lazdijų r. sav., Lietuva
Tel. +370 318 51 881, +370 318 51 160
El. p. turizmas.info@lazdijai.lt
Vytauto g. 47, Veisiejai, Lazdijų r. sav., Lietuva
Tel. +370 318 56 535, +370 614 48 387
www.lazdijai-turizmas.lt, www.lazdijai-tourism.lt

TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS PUNSKE
A. Mickevičiaus g. 23, Punskas, Lenkija
Tel. +48 87 5161 079
El. p. cit@cit.ugpunsk.pl, ug_punsk@poczta.onet.eu
www.cit.ugpunsk.pl

I. Kondratavičiūtės, R. Krugelio, I. Maciulevičienės, V. Galumbausko
ir Punsko valsčiaus savivaldybės archyvo nuotraukos
Tekstai parengti bendradarbiaujant su Lazdijų rajono savivaldybės
ir Punsko valsčiaus savivaldybės specialistais

LANKOMIAUSI

LAZDIJŲ IR PUNSKO KRAŠTO

TURIZMO OBJEKTAI

LAZDIJŲ KRAŠTAS
Vandens, muzikos ir šviesos šou Veisiejuose. Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų
miestas įsikūręs Ančios ežero pusiasalyje.
Miesto teritorija – urbanistinis draustinis.
Veisiejų mieste yra nemažai lankomų objektų: esperanto kalbos pradininko ir kūrėjo
L. L. Zamenhofo biustas, Veisiejų parko uosis, Veisiejų dvaro ﬂigelis, Šv. Jurgio bažnyčia, paminklas kompozitoriui J. Neimontui.
Miesto parke poilsiautojų laukia grįsti dviratininkų ir pėsčiųjų takai. Vakarais galima grožėtis Ančios ežere įrengtu unikaliu Lietuvoje
fontanu su šviesos ir garso instaliacija.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės į
Veisiejų regioninio parko direkciją tel. +370 318 56 234.
Skulptūrų parkas „Vaikystės sodas“ –
tai skulptūrų parkas esantis šalia Veisiejų
miestelio. Šis parkas yra įsteigtas plenero „Veisiejų pavasaris“ metu. Parke yra
A. Česnulio, G. Akstino, A. Lastausko,
J. Videikos, G. Černiaus, A. Liaukaus,
T. Mirijausko, A. Goberio darbai.
Metelių regioninis parkas – puikūs kraštovaizdžiai ir ežerai (Dusia, Metelys, Obelija).
Metelių regioniniame parke daug kultūros
paveldo vertybių, nemažai memorialinių vietų bei gamtos paveldo objektų.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės
į Metelių regioninio parko direkciją tel. +370 318 43 649.
Vainežerio parkas – dvarvietė, šimtametis
parkas, senovės gynybinis įtvirtinimas – vienas patraukliausių lankytinų objektų Veisiejų
regioninio parko teritorijoje. Jo patrauklumą
lėmė kraštovaizdžio grožis ir istorijos vingių
dermė dar XVI amžiuje. Vainežerį rasite važiuodami iš Veisiejų į Kapčiamiestį.

Akmenų muziejus „Jotvingių kiemas“ yra
Kybartų kaime, Būdviečio seniūnijoje. Tai trečias akmenų muziejus Lietuvoje. Įkurtas 1990
metais. Muziejus bei visuomeninė organizacija
„Jotvingių kiemu“ pavadinta pagerbiant čia gyvenusią baltų gentį. Lazdijai yra šios genties
gyvento ploto epicentras. Į muziejaus ekspoziciją įtraukta šalia esanti sena
sodyba. Čia eksponuojami šio savito krašto buities reikmenys ir padargai.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės mob. tel. +370 680 97 996.
Senovės gyvenvietė vad. Pinčiaragiu
(Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav.)
Kapčiamiesčio senovės gyvenvietė žmonių
vadinama Pinčiaragiu arba Palangėle.
Senovės gyvenvietė yra šalia baidarininkų
pamėgtos Baltosios Ančios upės.
Kalniškės mūšio vieta (Kalniškės miškas,
Šeštokų sen., Lazdijų r. sav.)
Kalniškės mūšis įvyko 1945 gegužės 16 d.
tarp Lietuvos partizanų būrio ir NKVD pasienio
pulko. Tai vienas iš didžiausių to meto vykusių
mūšių. Dabar buvusi Kalniškės mūšio vieta yra
sutvarkyta ir pritaikyta poilsiui. Kiekvienų metų
gegužės viduryje į Kalniškės mūšio vietą Lazdijų
rajono savivaldybėje susirenka kovų už Lietuvos
laisvę veteranai, žuvusiųjų giminės ir artimieji.
Lazdijų krašto muziejus
Seinų g. 29, LT-67113, Lazdijai. Tel. +370 318 52 726.
El. p. muziejus@lazdijai.lt
Darbo laikas: II–IV, 9.00–17.00 val.; V–VI, 9.00–16.00 val.
(Nemokamas lankymas)
Muziejus įsikūręs istoriniame Seinų „Žiburio“
gimnazijos pastate. Antrame aukšte yra Salomėjos Nėries (1904–1945) memorialinė ekspozicija. Kambaryje, vadinamame „karstu“
pateikiama informacija apie poetės gyvenimą
ir kūrybą Lazdijuose. Ekspozicijoje, skirtoje
„Žiburio“ gimnazijai lankytojai supažindinami su senosiomis mokymo priemonėmis, galima pasėdėti senuosiuose mokykliniuose suoluose, rašyti žąsies
plunksna. Krašto istorijos ekspozicijoje pateikiamos žinios apie Lazdijų miesto kūrimąsi, istorinius krašto praeities įvykius, pristatoma garsiausių dvarų,
piliakalnių, bažnyčių istorija. Lazdijų miesto ekspozicijos salėje lankytojų dėmesį patraukia Lazdijų miesto vėliava ir Magdeburgo teisių akto kopija, pašto
ir gaisrinės įstaigų ekspoziciniai stendai, unikalūs stomatologijos ir medicinos
eksponatai. Daug informacijos apie krašto istoriją ir kraštiečius pateikta informaciniuose terminaluose (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis).

Rudaminos piliakalnis ir senovės gyvenvietė (Lazdijų r., Lazdijų sen., Rudaminos k.)
Tai vienas žymiausių Užnemunėje gyvenusių jotvingių paminklų. Piliakalnio plotas
22,83 ha. Nuo Rudaminos piliakalnio iki Rudaminos Šv. Trejybės bažnyčios yra įrengtas „Jotvingių takas“.

Aštriosios Kirsnos dvaro kompleksas žinomas nuo 1576 metų. Dvaro architektūroje
atsispindi klasicizmo, romantizmo bruožai.
1927–1944 metais čia veikė žemės ūkio
mokykla. 2001 metais dvarą įsigijo nauji savininkai, kurie jau atstatė keturis iš buvusių
dvaro pastatų.

PUNSKO KRAŠTAS
Senosios klebonijos vienaukštis medinis
pastatas iškilo antrojoje XIX amžiaus pusėje. Šiame name nuo 1996 metų įsikūręs muziejus – galerija, pristatantis liaudies meną,
audimo tradicijas, tautinius rūbus. Čia renkasi folklorinių ansamblių nariai, rengiamos
parodos.
XIX amžiaus lietuviška sodyba, vadinamasis skansenas – architektūros ir
istorijos paminklas. XIX ir XX amžių sandūroje statyti sodybos pastatai išsidėstę
kvadrato formos, yra išlikusios ne tik
gyvenamosios trobos, bet ir dviejų durų
kluonas, svirnas, šulinys. Muziejus pradėtas steigti 1986-aisiais, o veikti pradėjo
1992 metais. Tai tipiška kelių pastatų sodyba, būdinga Seinų kraštui. Sodyboje sukaupta nemažai namų apyvokos daiktų, įvairių žemės ūkio rakandų.
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia – negotikinio stiliaus, ji buvo pastatyta 1881 metais. Viduje yra 5 altoriai iš XIX
amžiaus antrosios pusės, o didysis, ąžuolinis
altorius įrengtas 1905 metais. Iš bažnyčios
statybos laikų dešinėje pusėje išlikęs vitražas, o koplyčioje esantis Šv. Petro ir Povilo
paveikslas – XVIII amžiaus vertybė. Dvi čia
esančios koplyčios turi daug lietuviškų liaudiškų motyvų. Iš akmenų ir plytų sumūrytos
bažnyčios aukštis siekia 35 metrus.

