ŠALČININKŲ RAJONAS
ŠALČININKAI, AKMENYNĖ, BUTRIMONYS, DAINAVA, DIEVENIŠKĖS,
EIŠIŠKĖS, GOJUS, JAŠIŪNAI, KALESNINKAI, MERKINĖ, MIŠTŪNAI,
MIKNIŠKĖS, NORVILIŠKĖS, PABARĖ, RŪDNINKAI, SANGELIŠKĖS,
ŠALČININKĖLIAI, TABARIŠKĖS, TURGELIAI
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Mikniškių cerkvė
Tabariškių bažnyčios ansamblis
653 psl. – Norviliškių pilis
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ŠALČININKAI
Šv. apaštalo Petro bažnyčia, (1835) 1993 m.
1410 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1568 m.
pasisavino evangelikai reformatai. 1622 m.
atstatyta. Fundavo Jonas Alfonsas Lackis.
1655 m. Maskvos armija sudegino. 1674 m.
pastatyta nauja (kavinės vietoje, šalia autobusų
stoties). 1812 m. sudegė, vėliau atstatyta.
1944 m. sudegė. Pamaldos buvo laikomos
Vagnerių koplyčioje-mauzoliejuje kapinėse.
Architektas Augustas Kleinas (1902 m.)
1993 m. rekonstruota (koplyčia nugriauta)
Architektas V.Kriaučiūnas

Šv. Jackaus koplytėlė, XVIII (XIX) a.
Autorius lenkų architektas V.Gucevičius
(kairėje aukščiau; prie kelio į Vilnių)
Šalčininkų Šv. Tichono stačiatikių cerkvė
(maldos namai), 1996 m. (dešinėje)
AKMENYNĖ
12 km į šiaurės rytus nuo Šalčininkų,
prie kelio į Turgelius
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės
bažnyčia, 1928 m.
Architektas
Antonas Filipovičius-Dubovikas

655

BUTRIMONYS
17 km į pietvakarius nuo
Šalčininkų,
prie kelio į Eišiškes
Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčia, 1799 m.
Fundavo baronas Jonas Šreteris.
2008 m. atnaujinta

Butrimonių
bažnyčios
varpinė,
1901 m.
Fundavo
dvarininkė
Paulina Houvaltienė
Vaizdas
iki atnaujinimo
(2000 m., kairėje)
ir po atnaujinimo
(2008 m. dešinėje)
DAINAVA
40 km į pietvakarius nuo Šalčininkų,
10 km į šiaurę nuo Eišiškių
Koplyčia, 1992 m.

DIEVENIŠKĖS
27 km į pietryčius nuo Šalčininkų
Dieveniškių bažnyčios varpinė –
šventoriaus vartai, 1903 m.
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DIEVENIŠKĖS
Švč. Mergelės Marijos Rožinės
bažnyčia, 1783 m.
1471 m. minima bažnyčia,
funduota
Martyno Goštauto.
XVII a. pradžioje perstatyta.
Po 1783 m.
gaisro
pastatyta dabartinė
bažnyčia

EIŠIŠKĖS
33 km į pietvakarius nuo Šalčininkų,
prie kelio į Varėną
Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų
bažnyčia, 1852 m.
1398 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
Iki 1440 m. pastatyta kita. 1655 m. Maskvos
armija sudegino abi. 1663 m. atstatyta.
1706 m. karo metu sudegė. 1707 m. atstatyta.
1847-52 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
Architektas – karo inžinierius ir istorikas
Teodoras Narbutas
Varpinė su šventoriaus vartais, 1707 m.
1929 m. paaukštinta

Palaiminimas (Laiminantis Jėzus),
2000 m. Skulptorius Kęstutis Patamsis
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EIŠIŠKĖS

Seni antkapiai ir
antkapiniai
kryžiai
šventoriuje
Paminklas bažnyčios 600-mečiui (viršuje)
Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis, XIX a.
(prie kelio į Vilnių; kairėje, aukščiau)
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GOJUS
Į šiaurę nuo Šalčininkų,
1 km į vakarus nuo kelio į Vilnių,
2 km į pietus nuo Jašiūnų
Šv. Nikolajaus Stebukladario
sentikių cerkvė, 1937 m.

JAŠIŪNAI
17 km į šiaurę nuo
Šalčininkų,
prie kelio į Vilnių
Šv. Onos bažnyčia ir varpinė (viršuje), 1929 m.
Iki 1515 m. pastatyta bažnyčia. Nuo XVI a.
antros pusės priklausė evangelikams
reformatams. 1706 m. karo metu sudegė.
1830 m. dvare buvo įrengta koplyčia.
Po sukilimo 1866 m. uždaryta.
1929 m. pastatyta dabartinė bažnyčia

KALESNINKAI
45 km į pietvakarius nuo Šalčininkų,
prie kelio į Varėną, 11 km į vakarus nuo Eišiškių
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčia, 1922 m.
1643 m. pastatyta koplyčia karmelitams.
Fundavo Konstantinas Kuncevičius. 1703 m.
pastatyta bažnyčia. Po Švedų karo, 1714 m. pastatyta nauja. 1832 m. uždaryta (kartu su
vienuolynu) ir 1838 m. pervežta į Rodūnią. 1905-22 m. pastatyta dabartinė
Architektai Mykolas Dubovikas ir Antonas Filipovičius-Dubovikas
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MERKINĖ
22 km į šiaurės rytus nuo Šalčininkų,
2 km į vakarus nuo Turgelių, prie kelio į Jašiūnus
Dvaro koplytėlė, XVIII a. pabaiga
Fundavo Merkinės (Paulavo) dvarininkas
Povilas Ksaveras Bžostauskas

MIŠTŪNAI (KAPINĖS)
Į vakarus nuo Šalčininkų,
km nuo kelio Vilnius-Eišiškės
Švč. Mergelės Marijos
koplytėlė kapinėse

6

MIKNIŠKĖS
20 km į šiaurės rytus nuo Šalčininkų,
2 km į pietus nuo Turgelių
Dievo Motinos ikonos
„Visų liūdinčiųjų džiaugsmas“
stačiatikių cerkvė,
(1903-05) 1915 m.
Fundavo dvarininkas Nikolajus Koreckis
(su šeima palaidoti cerkvėje),
įkūręs iki šiol veikiančią bendruomenę
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MIKNIŠKĖS
Šv. Jono Kronštatiečio koplyčia, 1917 m.
cerkvės šventoriuje

Kapinės (aukščiau, kairėje)
su visiškai vienodais kryžiais,
nepriklausomai nuo velionio
hierarchijos
Koplytėlė (?), 2000 m. (dešinėje, aukščiau)
Pastatai (su freskomis) cerkvės šventoriuje (viduryje ir dešinėje)
Kryžius naujosiose kapinėse (kairėje)
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NORVILIŠKĖS
41 km į pietryčius nuo Šalčininkų,
12 km į šiaurės rytus nuo Dieveniškių,
prie Baltarusijos sienos
Švč. Mergelės Marijos,
Gailestingumo Motinos, bažnyčia, 1929 m.
1617 m. pastatyta bažnyčia pranciškonams.
Fundavo grafaitė Darata ZenovičiūtėVaitiekienė-Šorcienė. 1745 m. pranciškonai
pastatė naują bažnyčią. Po 1831 m. sukilimo
caro valdžia uždarė (iš jos sienų rastų buvo
pastatyta Alšėnų cerkvė, o iš naujai bažnyčiai
statyti paruoštų plytų – kareivinės).
1925-29 m. pastatyta dabartinė bažnyčia

Senosios bažnyčios varpinė,
(1617) 1745 m. (dešinėje)
Norviliškių pilis (dvaro rūmai), XVI a.
Vėliau daug kartų buvo perstatinėjama.
Dabar restauruota. Vyksta (ar vykdavo)
Be2gether festivaliai (kairėje, aukščiau)
Patranka atsukta į Baltarusiją (dėl viso
pikto) Matosi siena už keliasdešimt
metrų (dešinėje)
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PABARĖ
28 km į vakarus nuo Šalčininkų,
3 km nuo kelio Vilnius-Eišiškės
Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčia, 1934 m.
1920 m. pastatyta bažnyčia.
1934 m. pastatyta dabartinė.
Architektas Janas Borovskis.
Fundatorius dvarininkas Jundzilas
Šv. vyskupas Stanislovas (?) fasade
s
l
o
v
a
s
(
?
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RŪDNINKAI
29 km į šiaurės vakarus
nuo Šalčininkų,
12 km į vakarus nuo Jašiūnų,
prie kelio į Valkininkus
Švč. Trejybės bažnyčia
ir varpinė, 1884 m.
1511 m. pastatyta bažnyčia.
1655 m. Maskvos armijos sudegino.
Atstatytą bažnyčią 1775 m. sugriovė
audra. 1790 m. vėl atstatyta.
1884 m. perstatyta
į dabartinę bažnyčią

SANGĖLIŠKĖS
11 km į šiaurę nuo Šalčininkų,
4 km į rytus nuo Šalčininkėlių
Kapinių koplyčia
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ŠALČININKĖLIAI
8 km į šiaurę nuo Šalčininkų, prie kelio į Vilnių
Šv. Jurgio bažnyčia, 1834 m.
1553 m. pastatyta bažnyčia. Fundavo Jonas Glebavičius. 1568 m. pasisavino evangelikai
reformatai. 1622 m. naują bažnyčią fundavo Teodoras Lackis. 1662 m. pastatyta nauja.
1834 m. pastatyta dabartinė. Fundavo Mikalojus Manovskis

TABARIŠKĖS
25 km į šiaurės rytus nuo Šalčininkų,
8 km į rytus nuo Turgelių
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė-vartai, 1770 m.
Fundavo Lietuvos raštininkas Mykolas Skarbek-Važinskas.
1870 m. atnaujinta
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TABARIŠKĖS
Nukryžiuotojo Kristaus kapinių koplyčia, 1770 m.

TURGELIAI
18 km į šiaurės rytus nuo Šalčininkų,
prie kelio į Rudaminą
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia, 1837 m.
1500 m. pastatyta bažnyčia. 1722 m. pastatyta
nauja (vietoj sudegusios). 1836-37 m. pastatyta
dabartinė. Fundavo (dar 1795 m.) kunigas
Povilas Ksaveras Bžostauskas.
1900-09 m. perstatyta ir padidinta.
Architektas Aleksejus Polozovas.
Tuo metu pamaldos laikytos kapinių koplyčioje
Šventoriaus vartų fragmentas (žemiau)

TURGELIŲ KAPINĖS
Šv. Felikso de Valua
(Kobilinskių) koplyčiamauzoliejus, 1842-50 m.
1900-09 m. koplyčioje
buvo laikomos pamaldos
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