
kurierwilenski.lt http://kurierwilenski.lt/2014/08/22/pomysl-na-weekend-miedniki-krolewskie/

Inf. ASRW

Pomysł na weekend: Miedniki Królewskie

Na wschodzie rejonu wileńskiego, około 30 kilometrów od Wilna, przy samej granicy z Białorusią
znajdują się Miedniki Królewskie – miejscowość o bogatej historii i pięknym krajobrazie. Głównymi
atutami mogącymi przyciągnąć oko turysty są: średniowieczny, niedawno odrestaurowany zamek, jeden
z pierwszych kościołów na Litwie oraz najwyższe wzniesienia na Litwie.

W obecnym kościele miednickim pod wezwaniem Trójcy Świętej i św. Kazimiera, który został wzniesiony w 1931
roku, można podziwiać obraz Św. Kazimierza, cenne organy barokowe, oraz przepiękną drewnianą dzwonnicę
świątyni. Przy kościele znajdują się mury średniowiecznego zamku obronnego, wzniesionego tu prawdopodobnie
już w połowie XIV wieku. W XVI wieku w skutek licznych najazdów zamek został dotkliwie zniszczony i
opuszczony. Obecnie zostały odbudowane dwie przeciwległe narożne wieże, a także odtworzono część murów
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obwodowych. W 27-metrowej wschodniej wieży zamkowej czynna jest filia Trockiego Muzeum Historycznego,
gdzie w rozlokowanych czterech salach wystawowych można obejrzeć ciekawe ekspozycje. Wejście do zamku
jest płatne: uczniom, studentom i seniorom koszt wejścia wynosi 3 lity, innym – 6 litów. Odwiedzając Miedniki
warto także odwiedzić najwyżej położone punkty na Litwie nad poziomem morza – Józefową Górę (lit.
Juozapinės kalnas) o wysokości 292,7 m oraz Wysoką Górę (lit. Aukštasis kalnas) 293,8 m.
Miedniki Królewskie oferują zwiedzającym natchnione i niespodziewane wrażenia oraz wyjątkową atmosferę.

Reklama

Miedniki zapraszają na Jubileuszowe Dożynki

Starostwo Miedniki, Parafia pw. Najświętszej Trójcy i Św. Kazimierza, Koło ZPL, Koło AWPL w Miednikach oraz
Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie zapraszają na 10-te Jubileuszowe parafialno-gminne DOŻYNKI,
które odbędą się 24 sierpnia br. na placu zamkowym w Miednikach Królewskich.

Program

Od godz. 9.00 – przygotowanie stoisk dożynkowych
12.00 – dziękczynna Msza Święta z poświęceniem plonów i wieńców dożynkowych
13.00 – poświęcenie stoisk
13.15 – zabawa dożynkowa, podczas której: atrakcje dla dzieci, występy artystyczne, nagrodzenie zwycięzców
konkursów „Wieniec Dożynkowy 2014“ i „Najsmaczniejsza regionalna potrawa miednicka“ oraz degustacja
potraw z kuchni polowej.
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