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Šią savaitę Lietuvos muziejų kelias jau tęsiasi SŪDUVOJE ir kviečia apsilankyti dvejuose 

renginiuose 

 

Rugpjūčio 18 d., šeštadienį Lietuvos muziejų kelio pirmoji stotelė Sūduvoje –  Vilkaviškio 

krašto muziejuje. 10 val. prasidės „Svetingasis savaitgalis Paežerių dvare“. Muziejaus 

lankytojų laukia įdomi ir įvairiapusė programa. 11 val. bus pristatyta nauja Lietuvos išeivijos 

kultūros veikėjos, dailininkės ir filantropės Magdalenos Birutės Stankūnienės dailės ir dovanotų 

proginių juostų paroda „Lietuva mano širdyje“, bei dvi senesnės parodos „Senoji Vilkaviškio 

fotografija“, „Iš močiutės skrynios“. Pristatymo metu Vilkaviškio netradicinių rankdarbių klubas 

„Lelija“ įteiks muziejui unikalų, iš vilnos nuveltą Napoleono paveikslą. 

 12.00 val. įvyks knygos „Kybartai“ pristatymas, kuriame dalyvaus autorius  Albinas 

Vaitkevičius, Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkas Leonas Narbutis, ištraukas iš knygos 

skaitys skaitovė Violeta Mickevičiūtė.  

 Nuo 13 val. dalyvių lauks edukacinės programos „To sviestelio gardumas“, „Lino 

kelias“, vaikų žaidimų kiemas bei muziejaus ekspozicijų pristatymas. Susirinkusius linksmins 

Alvito kaimo kapela „Širvinta“ ir Paežerių kaimo kapela „Gulbinėlis“. Visi norintieji galės 

pasivažinėti karieta bei užlipti į Belvederio bokštą, iš kurio atsiveria graži Vilkaviškio krašto 

panorama. 

 Smagi pramoga skirta ir viktorinos „ką žinai apie muziejų istoriją“ nugalėtojams. Jie 

važiuos į ekskursiją „Suvalkijos dvarų takais. 

 Muziejus įsikūręs Paežerių dvare, susiformavusiame XVIII – XIX a. sandūroje. Tai 

vienas gražiausių dvarų Sūduvoje, kurio ansamblis 1992 m. įtrauktas į saugomų objektų sąrašą kaip 

respublikinės reikšmės kultūros vertybė, o rūmai 2009 m. paskelbti valstybės saugomu paveldo 

objektu. Paežerių dvaro rūmuose ir oficinoje veikia kelios nuolatinės ekspozicijos, lankytojams 

pristatančios Sūduvos regiono gamtos, istorijos ir  etnokultūros raidą. Atskiros salės skirtos 

Nepriklausomybės akto signatarų, bei žinomų krašto išeivijos atstovų memorialinėms 

ekspozicijoms. Vilkaviškio krašto muziejus, kuriam priklauso Vinco Kudirkos klėtelė yra sukaupęs 

apie 200 000 Lietuvos valstybės ir krašto istorijai vertingų eksponatų.  

 

Tą pačią, rugpjūčio 18 d. 10 val. visus aktyvaus poilsio mylėtojus pakvies ir Šakiuose įsikūręs 

Zanavykų krašto muziejus, kurio darbuotojai kartu su Girėnų bendruomenės nariais  

organizuoja tradicinį dviračių žygį, „pažinkime Zanavykų kraštą“, skirtą susipažinti su 

Zanavykų krašto lankytinomis kultūrinėmis ir istorinėmis vietomis. Važiavimas dviračiais yra 

pats geriausias būdas pažinti savo krašto gamtą, kultūrą, žmones. Dviratininkas glaudžiai susijęs su 

gamta, jaučia jos pokyčius, užuodžia įvairius kvapus, išgirsta ir pamato daug daugiau nei 

važiuodamas automobiliu. Kelionė nusidrieksis per visą Zanavykiją maršrutu: Zanavykų krašto 

muziejus- Gelgaudiškis- Plokščiai- Žemoji Panemunė- Pavilkijys- Lekėčiai- Lukšiai. 

 Rugpjūčio 18 d. 10 val. dviratininkų kolona pajudės nuo Zanavykų krašto muziejaus 

link vienos seniausių Užnemunės krašto gyvenamų vietovių- Gelgaudiškio miestelio, įsikūrusio 

Gedgaudų dvaro palivarko vietoje. Gelgaudiškyje žygio dalyviai  aplankys 1842- 1846 m. statytus 

mūrinius dvaro rūmus bei juos supantį seną parką, kuriame įrengtas pažintinis takas. Iš čia kelionė 

tęsis į Plokščius, kuriuose Tautodailininko Zigmo Sederevičiaus medžio skulptūromis puoštu taku 



dviratininkai nusileis į Didžiupio upelio slėnį, į legendomis apipintą Šventaduobę. Plokščiuose 

keliauninkai turės unikalią galimybę pravažiuoti gatve, kuria teka Vaiguvos upelis.  12.30 val. 

Plokščių poilsiavietėje keliauninkai vaišinsis Plokščių bendruomenės moterų ruošta sriuba.  

Papietavę žygio dalyviai   pro Ilguvos dvarą patrauks Kriūkų link.  Kriūkuose  dviratinikai apžiūrės 

XIX a. menantį dviejų grūdų sandėlį, vietinių gyventojų vadinamą „Špykėre. bei  aplankys netoliese 

esančio Paežerėlių kaimo  mūrinę Šv. Angelų Sargų bažnyčią, pastatytą 1860 m. dvarininkų 

Mielžinskių lėšomis. Toliau kelionė tęsis link Lekėčių, trumpam stabtelint prie Žemosios 

Panemunės dvaro bei  prie Pavilkijo dvarvietės. Lekėčiuose dviratininkai apžiūrės Lietuvos 

nepriklausomybės paminklą,  statytą 1928 m. (aut. E. Achembakas). Vakarop bus važiuojama į 

Lukšius. Čia išvargę keliauninkai apsistos Zyplių dvare, kuriame 18 val. startuos lietuviško kino 

festivalis „Gervės“. Į Šakius sugrįžti planuojama rugpjūčio 19 d. 15 val. 

 Minėto žygio metu dviratininkams bus išdalintos liemenės ir atšvaitai. Žygeivius lydės 

Šakių rajono kelių policijos ekipažas. 

 Zanavykų krašto muziejus buvo atidarytas 1928 m. birželio 21 d. Šakių „Žiburio“ 

gimnazijoje, minint jos įkūrimo dešimtmetį. Surinkus daug vertingų etnografinių daiktų, vietos 

kraštotyrininkų iniciatyva 1986 m. Girėnuose įkurtas kraštotyros muziejus. 1992 m. spalio 30 d. 

kraštotyros muziejui buvo suteiktas savivaldybės įstaigos statusas ir jis pavadintas Zanavykų krašto 

muziejumi. 2005 m. balandžio 1 d. muziejus tapo Šakių rajono savivaldybės biudžetine įstaiga. Šiuo 

metu muziejuje yra sukaupta apie 50000 eksponatų. Vedama mokslinė rinkinių apskaita, 

organizuojamos parodos, seminarai, edukacinė veikla, kalendorinių ir tradicinių švenčių renginiai, 

vykdomi projektai. 

 

 

 

Informaciją parengė Lietuvos muziejų kelio Sūduvoje koordinatorius, Lietuvos prezidento 

K.Griniaus memorialinio muziejaus vyr. fondų saugotojas Tomas Kukauskas (8 646 70829). 

 

Detali „Lietuvos muziejų kelio“ programa skelbiama  

Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt  

 

Projekto rengėjas – Lietuvos muziejų asociacija ir 87 muziejai visoje Lietuvoje. 

Lietuvos muziejų kelią remia – Kultūros ministerija,  

pagrindinis Muziejų metų partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.  

 

 

 

 

 


