
Rugsėjo 25 d. (sekmadienis). 
Pažintinis renginys „LDK didikų giminių kultūrinis paveldas Lietuvoje ir užsienyje“. 

(K. Vagnerio dvaro rūmai, Šalčininkai).

Vykstantiems autobusu būtina registruotis tel.  868716508, 861554994. 
Registracija nutraukiama iki renginio likus 3 d.  

10.00 – išvykstama autobusu iš Vilniaus (Katedros aikštės).  
 
11.00 – Šalčininkai. Pažintinė ekskursija autobusu  po Šalčininkus. 

11.30 – 12.00 Renginio pradžia.
S.Moniuškos menų mokyk-
los pučiamųjų orkestras 
(vad. Rimantas Rutkauskas). 

12.00 – 13.00 „LDK didikų 
giminių rankraštinis ir kartografi-
nis paveldas Lietuvoje ir užsienyje: 
Radvilų pėdsakais“. Pranešėjas - 
dr. Deimantas Karvelis. 

13.00 – 13.15 Šalčininkų Santarvės 
vidurinės mokyklos mokinės Linutės Žemaitytės atlikamas muzikinis kūrinys.

13.15 – 14.00 „Paveldas ir dvarų kultūra“. Pranešėjas - Algimantas Gražulis, 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos Informacijos analizės tarnybos vyr.specialistas.  

14.00 – 15.00 S.Moniuškos menų mokyklos auklėtiniai, taip pat Šalčininkų 
Santarvės vidurinės mokyklos mokinė Linutė Žemaitytė atliks kūrinius, 
skambėjusius didikų rūmuose. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos moki- 
niai rodys vaidinimą apie Šalčininkų rajoną ir jį garsinančias asmenybes – Janą 
Sniadeckį, Adomą Mickevičių, Vagnerius, Pavlovo Respubliką, Anną Krepštul, 
Žygimantą Augustą ir Barborą Radvilaitę. 

15.00 Renginio uždarymas.
 
Visi Europos paveldo dienų renginiai nemokami. Įėjimas laisvas.

Projektą „Įvairialypio ir daugiataučio Šalčininkų rajono kultūros paveldo atvėrimas ir sklaida. Nuo 
paslėptų Pavlovo respublikos lobių iki žydų tautos paveldo Eišiškėse“ rengia VšĮ “Ekonominių-
socialinių tyrimų ir mokymų centras”

EUROPOS PAVELDO DIENOS ŠALČININKŲ RAJONE  

2011 m. rugsėjo 16-25 dienomis Lietuvoje vyksta kasme-
tiniai Europos Tarybos programos  „Europos  paveldo  
dienos” renginiai. Šiais metais pasirinkta tema „Paslėpti 
lobiai. Sienų tapyba”, kuria siekiama pristatyti įvairių 
istorinių epochų sieninę tapybą Lietuvos miestų ir miestelių 
bažnyčiose, vienuolynuose, rūmuose, dvaruose, visuome-
niniuose, gyvenamuosiuose pastatuose. Tomis dienomis 
bus pristatomi ir svarbūs kultūros paveldo objektai (tam 
numatyta potemė „Paslėpti lobiai”). 

Šiemet pirmą kartą Europos paveldo dienose pristatoma 
mažytė daugiataučio ir daugialypio Šalčininkų rajono 
kultūros paveldo dalis.       

Šalčininkų rajonas, įsikūręs pietrytinėje Lietuvos dalyje, iki 
šiol nėra sulaukęs reikiamo plačios visuomenės dėmesio ir 
populiarinimo. Vos už keliasdešimt kilometrų nuo Vilniaus, 
Turgeliuose, stovi didinga Turgelių Švč. Mergelės Mari-
jos Ėmimo į dangų bažnyčia. Jos skliautai, taip pat įstabios 
scenos iš Marijos gyvenimo – sieninės tapybos paveldas. Čia 

pat, už kelių kilometrų, yra 1769 metais įkurta ir 25 metus gyvavusi Pavlovo 
respublika. Merkinės dvaro savininkas Povilas Ksaveras Bžostovskis panaiki-
no tuo metu klestėjusią baudžiavą, įkūrė valstiečių savivaldos bendruomenę su 
dviejų rūmų parlamentu. Respublika turėjo savo konstituciją, pinigus, mokyklą, 
gydytoją. Valstiečiams buvo leista laisvai tvarkyti savo turtą, iš dalies ir žemę, 
verstis prekyba ir amatais. Apie respubliką teigiamai atsiliepė Lenkijos ir Lietuvos 
karalius Stanislovas Augustas.   

Jašiūnuose stovi dvaro rūmai, kadaise  priklausę reformatams Radviloms, vie-
nai galingiausių ir turtingiausių LDK didikų giminių. 19 a. dvaras buvo vienas 
svarbiausių kultūros centrų Vilniaus krašte. Čia gyveno istorikas Mykolas Ba-
linskis; Vilniaus universiteto profesorius, biologas, chemikas, gydytojas Andrius 
Sniadeckis; paskutinius gyvenimo metus Jašiūnų dvare praleido astronomas, 
matematikas, Vilniaus universiteto rektorius Jonas Sniadeckis; dvare ne kartą 
lankėsi poetas Adomas Mickevičius ir kiti to meto šviesuoliai. Prie Jašiūnų dvaro 
rūmų plyti 11 ha parkas, pradėtas sodinti dar prieš rūmų statybą.

K.Vagnerio dvaro rūmai – reikšmingiausias istorinis paminklas Šalčininkų 
mieste. Pasakojama, jog dvaro interjerai galėjo varžytis su Rusijos carų Carskoje 
Selo rūmų interjerais. Ir nors iki mūsų dienų išliko tik tų interjerų fragmentai, 
tačiau jie sugeba sukurti ano laikmečio dvasią. Džiugu, kad rūmai ir puikios akus-
tikos salės pilnos gyvybės – juose veikia S.Moniuškos menų mokykla. Šalčininkų 
miesto prieigose stovi 18 a. pabaigoje statyta mūrinė 6 metrų aukščio koplyčia, 
kurios autorius yra Laurynas Stuoka-Gucevičius.
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Rugsėjo 17 d. (šeštadienis). 
Pažintinis renginys „Turgelių lobiai: bažnyčios sieninė tapyba ir 

Pavlovo respublika“. 
(Turgeliai, Merkinė).

Vykstantiems autobusu būtina registruotis tel.  868716508, 861554994. 
Registracija nutraukiama iki renginio likus 3 d.  

10.00 – išvykstama autobusu iš  Vilniaus (Katedros aikštės).    

11.00 – Turgeliai. Turgelių Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčioje – Vilniaus šv.Kazimiero 
bažnyčios choras „Ave Verum“.  
 
11.15 – 12.00 „Turgelių Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčios sieninė tapyba“. Pranešėja - 
Dr. Neringa Markauskaitė. 

12.15 – 13.00 Medinės architektūros 
paveldas – Vilkiškių dvaras – Merkinė.  

13.00 – Pažintinio renginio atidarymas prie Merkinės dvaro rūmų liekanų. 
Paskelbiama informacija apie būsimą viktoriną „Ką mes žinome apie Pavlovo 
respubliką“.   

13.15 – 13.30 Vilniaus šv.Kazimiero bažnyčios choras „Ave Verum“.

13.30 – 14.15 „Pavlovo respublikos patirtys“. Pranešėja -Turgelių 
P.K.Bžostovskio vidurinės mokyklos direktorė, mokyklos paveldo muziejaus 
vedėja Lucija Jurgelevič.   

14.15 – 15.00 „Socialinės atskirties mažinimas prieš 240 metų ir dabar“. 
Pranešėjas -  Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos direktorius Danas 
Arlauskas.

15.00 – 15.15 Vilniaus šv.Kazimiero bažnyčios choras „Ave Verum“. 

15.15 – 15.45 – Turgelių 
P.K.Bžostovskio vidurinės mokyklos 
mokinių teatralizuotas vaidinimas.

15.45 – 16.00 Viktorina „Ką mes 
žinome apie Pavlovo respubliką?“ Jos 
nugalėtojų apdovanojimas.

16.00 Renginio uždarymas.

Rugsėjo 24 d. (šeštadienis).
 Pažintinis renginys  „Lietuvos istorinių dvarų, parkų apsauga“.

 (Jašiūnų dvaro rūmai, Jašiūnai). 

Vykstantiems autobusu būtina registruotis tel.  868716508, 861554994. 
Registracija nutraukiama iki renginio likus 3 d.  

10.00 – išvykstama autobusu iš Vilniaus (Katedros aikštės).    

10.30  - Jašiūnai. Senųjų (mokslininkų) kapinių lankymas.

11.00 – Jašiūnų dvaro rūmai. Pažintinio renginio atidarymas.  

11.00 – 11.15 Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios choras „Giesmė“. 

11.15 – 12.00 „XVI-XVIII a. Radvilų istoriniai dvarai Lietuvoje: nuo Jašiūnų iki 
Nemunėlio Radviliškio“. Pranešėjas - dr. Deimantas Karvelis. 

12.00 – 12.45 – Jašiūnų pagrindinės, Jašiūnų „Aušros“ vidurinės, Jašiūnų 
M.Balinskio vidurinės mokyklų mokiniai lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis skaitys 
Adomo Mickevičiaus kūrybą.  

12.45 – 13.30 – „Kultūros paveldas šalia mūsų. Džiaugsmas ar išbandymas?“. 
Pranešėjas –  Jašiūnų M.Balinskio vidurinės mokyklos direktorius Kazimieras 
Karpičius.

13.30 – 14.15 „Lietuvos istorinių parkų apsauga“. Pranešėjas – parkotyrininkas 
Kęstutis Labanauskas. 

14.15 – 14. 30 Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios choras „Giesmė“. 

15.00 – Renginio uždarymas.


