
Wilno – Jaszuny 10-11 września 2016 roku

(sobota-niedziela)

Sobota 10 września godz. 5:00 – należy być 15 minut wcześniej, pamiętać o dowodzie osobistym - wy-
jazd z Białegostoku, z parkingu przy kościele św. Kazimierza i przejazd do Wilna. W programie: Msza Św.
W Ostrej Bramie, Kościół św. Ducha i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Obiad w litewskiej knajpie regio-
nalnej z litewskimi potrawami, Bazylika Archikatedralna i Kaplica św. Kazimierza z relikwiami Świętego.
Klasztor sióstr Jezusa Miłosiernego – dom, w którym był malowany obraz Jezu, ufam Tobie. Cmentarz na
Antokolu z grobami żołnierzy polskich poległych w latach 1919-1920. Dzielnica artystów - „Zarzecze” i
prawosławna cerkiew katedralna Zaśnięcia NMP, Uniwersytet Wileński. Nocleg w hotelu 3*** w pokojach
dwuosobowych. 

Niedziela 11 wrzesnia.  Śniadanie, ewentualnie jeszcze Wilno i wyjazd do Jaszun.  Jaszuny (30 km od
Wilna). W XV i XVI wiekach Jaszuny były królewskim dworem. Na schyłku XVI i XVII wieków dwór
Jaszuny  stał  się  własnością  rodu Radziwiłłów.  Gospodarzami  Jaszun  były  słynne  postacie  historyczne:
Krzysztof  Radziwiłł  „Piorun”  i  Janusz  Radziwiłł  -  wojewodwie  wileńscy,  Bogusław  Radziwiłł,  znany
głównie  z sienkiewiczowskiego Potopu,  Michał  Kazimierz  Radziwiłł  „Rybeńko”  i  Karol  Stanisław
Radziwiłł „Panie Kochanku”. W 1811 roku posiadłość Jaszuny nabył Ignacy Baliński (1756-1819), cześnik
inflancki. Po jego śmierci w 1819 roku jaszuński majątek odziedziczył jego młodszy syn Michał. W latach
dwudziestych i  trzydziestych XIX wieku Jaszuny stały się ważnym ośrodkiem kultury polskiej.  Michał
Baliński, był postacią dość znaną w Wilnie. W 1824 roku ustępujący ze służby Jan Śniadecki postanowił
zamieszkać  w  Jaszunach,  w  tym też  roku  rozpoczęto  tu  budowę nowego  murowanego  pałacu  według
projektu prof. Karola Podczaszyńskiego. Budynek w stylu późnego klasycyzmu ukończono w 1828 roku,
Dla gości Balińscy organizowali słynne polowania, wieczory poetyckie i inne rozrywki. Balińscy dbali także
o rozwój przemysłowy swego majątku, zatem już w I połowie XIX wieku uruchomiono tu przetwórstwo
drewna - działały tartaki,  fabryka terpentyny i  gontów. Z czasem zbudowano też mechaniczną kuźnię -
hamernię  i  odlewnię  wyrobów  miedzianych.  Po  śmierci  Michała  Balińskiego  (w  1864  roku)  Jaszuny
odziedziczył  jego  syn  Konstanty,  natomiast  ostatnimi  właścicielami  majątku  przed  1939  rokiem  byli
Aleksander i Anna z Balińskich Pereświet - Sołtanowie. Jeżeli zostanie czasu to dodatkowo poza progra-
mem muzeum Anny Krepsztul (niepełnosprawna malarka) w Turgielach.  W trakcie zwiedzania program
może ulec pewnym zmianom. Ok. godz. 18.00 - Wyjazd do Polski, przybycie do Białegostoku ok. 23.00 

Zapisy u ks. Czesława Walenotwicza w niedzielę w zakrystii, albo w poniedziałki w kance-
larii parafialnej w godz. 8:.00-9:00 lub 16:00-18:00, tel. 607 557 224  

Koszt udziału – 320 zł. W cenie: przejazd autokarem Mercedes, przewodnik po Wilnie i Ja-
szunach, obiad litewski w sobotę, nocleg w hotelu ze śniadaniem, bilety wstępu na Uniwer-
sytet Wileński i Pałac w Jaszunach,  ubezpieczenie pielgrzymki. 

Prowiant własny: Na śniadanie i kolację w sobotę bierzemy własny prowiant, podobnie na
obiad i kolację w niedzielę, napoje własne na cały wyjazd. 

Waluta na Litwie – to Euro – najlepiej kupić wcześniej w Białymstoku, w dobrym kursie,
ostatecznie na granicy  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Radziwi%C5%82%C5%82owie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potop_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz

