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Leipalingio dvaro sodybos rūmai

Leipalingio dvaras pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1503 m., kai LDK kunigaikštis
Aleksandras padovanojo Leipalingio dvarą valdininkui J.T.Pliuškovui. Tačiau 1508 m. dvarui likus be
šeimininko Žygimantas Senasis jį padovanojo J. Sapiegai. Sapiegų giminė Leipalingį valdė beveik
250 metų. Jie pastatė dvare medinius gyvenamuosius ir ūkinius pastatus, cerkvę – norėjo, kad visi
giminės palikuonys po mirties būtų laidojami jos rūsiuose. Deja, cerkvę ir daugumą dvaro statinių
sunaikino gaisras. Jų vietoje tik po kurio laiko buvo pastatyti reprezentaciniai rūmai, įrengtas parkas
su medžioklės žvėrynu.
Yra žinoma, kad į šį dvarą ne kartą buvo atvykęs medžioti LDK ir Lenkijos karalius Vladislovas IV.
Vėliau dvaras turėjo daugybę savininkų. Jį valdė Masalskiai, Kruševskiai, Balinskiai.
Tai kas išliko iki mūsų dienų yra vyskupo I. J. Masalskio sekretoriaus, kanauninko A. Kruševskio
užsakymu žymaus architekto M. Knakfuso suprojektuoti dvaro rūmai, kuriuos apie 1903 m. įsigijęs
žymus Rusijos pirklys, inžinierius P.Balinskis papildė pristatydamas oranžeriją bei grūdų sandėlį,
kasė kanalus, puoselėjo parką, buvo iškastas Simoniškės ežerėlis, padaryti prabangūs tilteliai,
altanos.

Leipalingio dvaro sodybos
rūmai

Kontaktai: Alėjos g. 30, Leipalingis
Druskininkų rajonas, Lietuva
Tel.: +370 612 23212
leipalingis.dvaras@gmail.com
Konkretaus darbo laiko nenurodo
GPS: 54.098159, 23.860268

Tai vienas iš 6 objektų
pristatomų pietų Dzūkijos
regiono maršrute,
rekomenduojamų žmonėms su
negalia ir visiems
besidomintiems patogesniu
prieinamumu.

Maršrutas pietų Dzūkijos
regione

1. Druskininkų miesto muziejus.
2. Druskininkų gydykla.
3. Karolio Dineikos sveikatingumo parkas.
4. Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno
ansamblis.
5. Leipalingio dvaro sodybos rūmai.
6. Veisiejų buvusio dvaro sodybos fragmentai
(Veisiejų regioninio parko direkcijos lankytojų
centras).

Šiandien čia stovi dvaro pastatai ir klasicistinio stiliaus centriniai rūmai parko fone. Tai viena iš
svarbiausių architektūrinių ir istorinių Dzūkijos vertybių. 2015 m. atnaujintame dvare įsikūrė
miestelio bendruomenė, biblioteka bei Leipalingio pagrindinės mokyklos Algirdo Volungevičiaus
vardo kraštotyros muziejus. Muziejaus įkūrėjas, kraštotyros ekspertas bei mokytojas ekspertas A.
Volungevičius ilgą keturiasdešimties metų laikotarpį skyrė pedagoginiam darbui ir kraštotyrai. Tai
bene seniausias mokyklos muziejus Lietuvoje, įkurtas 1957 m.
Jo ekspoziciją sudaro geologijos ir archeologijos eksponatai, saugomi spaudos draudimo metu
Tilžėje leisti spaudiniai, carinės Rusijos, Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų vokiečių bei
nepriklausomos Lietuvos piliečių pasai. Ekspozicijoje taip pat yra ir carinės Rusijos bei
nepriklausomos Lietuvos numizmatikos eksponatų. Etnografijos skyriuje esantys buities daiktai
pasakoja apie Leipalingio apylinkių gyventojų buitį. 2012 m. kraštotyros muziejus buvo pripažintas
kaip vienas iš geriausių mokyklinių muziejų respublikoje.

Objekto prieinamumas žmonėms su negalia
Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia, prie objekto.
Patekimas į objektą - yra pandusas.
Patogu judėti objekte – kliūčių nėra, tačiau galima patekti tik į pirmą aukštą.
Objekte yra pritaikytas neįgaliųjų tualetas.

Sužinoti daugiau

Daugiau vietų, pritaikytų lankymui galima rasti svetainėje www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/
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