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Visiems besidomintiems kultūros paveldo
prieinamumo didinimu, turizmo plėtra

Medininkų pilis
Medininkų pilis - pagal plotą yra didžiausia aptvarinė pilis šalyje bei viena didžiausių tokio tipo
gynybinių statinių visoje Rytų Europoje. Pilį pastatė Lietuvos Didysis kunigaikštis Gediminas (1316-
1341), kad apsaugoti Lietuvos didžiąją Kunigaikštystę nuo Teutonų ordino puolimų. Pilis buvo
naudojama grynai kariniais tikslais: ji neturėjo kunigaikščio, o aplink pilį nebuvo įsikūrę gyvenvietės.
Tiksli pilies pastatymo data nėra aiški. Pirmą kartą pilis istoriniuose šaltiniuose paminėta tik 1387 m.
Kryžiuočių ordino žvalgų kelių aprašymuose.
Tuo metu Medininkai buvo vienas didžiausių Lietuvos miestų ir gynybinis centras. Lietuvai priėmus
krikščionybę (1387 m), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto įsakymu čia buvo pastatyta viena iš
septynių pirmųjų bažnyčių.
Didžiausią reikšmę plis turėjo XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje, kada ji buvo naudojama gynybai.
Yra žinoma, kad pilyje buvo dažnai lankėsi kunigaikščio Gedimino sūnus Algirdas bei anūkas
Jogaila. Vėliau pilis buvo didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio vasaros rezidencija.
1415 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Medininkų pilyje parašė laišką Kryžiuočių ordino
didžiajam magistrui, o 1426 m. metais ją vadino "sava pilimi".

 
Vėlesniais amžiais Medininkų pilies reikšmė sumenko. Antrojo pasaulinio karo metais pilies kieme
veikė koncentracijos stovykla, kurioje buvo kalinami lenkų belaisviai. 

 
Nuo 2004 metų priklauso Medininkų pilis priklauso Trakų istorijos muziejui. Nuo tada prasidėjo
aktyvūs pilies restauracijos darbai.

Medininkų pilis

Šv. Kazimiero g. 2, Medininkų k.
Vilniaus rajonas LT-13192, Lietuva
Tel.: (+370 525) 05 595 / (+370 696) 60 246
Darbo laikas:
04-11 mėn. III – VII 10–18 val.
11-03 mėn. III – VII 9–17 val.
aleksandras.krivoseinas@medininkaipilis.lt
GPS: 54.539454, 25.649984
Internetinis puslapis www.medininkaipilis.lt

Tai vienas iš 5 objektų
pristatomų Vilniaus regiono
maršrute, rekomenduojamų
žmonėms su negalia ir
visiems besidomintiems
patogesniu prieinamumu.

Maršrutas Vilniaus regione
1. Medininkų pilis.

2. Vytauto Kasiulio dailės muziejus.

3. Lietuvos banko pinigų muziejus.

4. Trakų šv.Mergelės Marijos apsilankymo
bazilika.

5. Trakų istorijos muziejus -Sakralinio
meno ekspozicija.

Objektas įsikūręs apie 35 km nuo Vilniaus.
Šalia Medininkų yra aukščiausios Lietuvos vietos – Aukštojo ir Juozapinės kalvos, virš jūros lygio
iškilusios beveik 300 m.

Medininkų pilies ekspozicija
Po restauracijos Medininkų pilis atidaryta 2012 m. Penkiuose pilies bokšto aukštuose įrengtos
ekspozicijos, pasakoja apie pilies ir Lietuvos istoriją.
Pirmajame aukšte eksponuojami archeologiniai radiniai, patrankos, akmeniniai sviediniai. Lankytojai
supažindinami su LDK mūro pilimis. Šalia svarbiausių Lietuvos pilių atvaizdų rodomos retos plytos
su gyvūnų kojų atspaudais. Jos surinktos iš visos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos.
Antrajame aukšte galima susipažinti su LDK XIV-XVIII a. šarvais bei ginkluote. Dėmesio vertas
eksponatas tai kabliašaudė - vienas pirmųjų mūsų krašte naudotų šaunamųjų ginklų. Salę puošia
dailininko Giedriaus Kazimierėno meistriškai nutapyta istorinė drobė „Žalgirio mūšis. Rūstybės
diena“ (2012), vaizduojanti vieną svarbiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės įvykių - kelis
šimtmečius trukusios Teutonų Ordino ekspansijos sustabdymą.
Trečiajame aukšte eksponuojami sidabriniai X-XX a. pagaminti puošnūs Lietuvos meistrų dirbiniai.
Vienas rečiausių eksponatų - šiaurės Lietuvoje rastas 2 kg sveriantis sidabrinis žirgo antkaklis.
Ketvirtasis ir penktasis aukštas yra beveik visiškai rekonstruotos, istorinių fragmentų yra labai
nedaug.
Ketvirtas aukštas paskirtas LR Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko medžioklės trofėjų ir
medžioklės peilių kolekcijai eksponuoti. Kolekciją Trakų istorijos muziejui padovanojo prezidento
dukra Audronė.
Viršutiniame aukšte yra įrengta reprezentacinė salė. Iš penktojo aukšto galima patekti į donžono
apžvalgos aikštelę, pasižvalgyti po Medininkų apylinkes.

Medininkų pilyje organizuojamos įvairios edukacinės programos, vyksta tradiciniai renginiai:
„Medininkų pilies žaidynės”, „Rasos Medininkuose”, „Medininkų pilies apgultis” ir kt.

Sužinoti daugiau

Legenda apie pilies statybą
Pasakojama, kad Medininkų ir Krėvos pilis sieja glaudus ryšys, mat jas abi pastatė vienu metu
dievai ir milžinai. Jie buvo tokie stiprūs, kad mūrydami sienas skolindavo vienas kitam įrankius ir
svaidydavo juos iš Medininkų į Krėvą ir atgal.
Krėvos pilis – viena ankstyviausių senovės Lietuvos mūro pilių prie Krėvos miestelio (dab.
Baltarusija, Gardino sritis, Smurgainių rajonas).

Objektas prieinamas žmonėms su negalia

Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia, prie objekto (galimas įvažiavimas į
pilies teritoriją, parkavimo vieta šalia donžono – bokšto).
Viešojo transporto stotelė iki 300 m.
Patekimas į objektą – lygus įvažiavimas.
Patogu judėti objekte – kliūčių nėra.
Objekte įrengtas liftas.
Objekte pritaikytas neįgaliųjų tualetas (4 aukštas).

  Sužinoti daugiau

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