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5. TRASOS APRAŠYMAS 

VIETA NUOTRAUKA KAS TAI 

Paminklas P. Matulevičiui  

 
 

Žaidimo startas 

Po vieną keliaujame plentu  

 

Plento ir vieškelio (į dešinę) kryžkelės. Kairėje – sodyba. 
 

Sodyba 

 

Tolesnis kelias per sodybos kiemą.  

Apšakalnis 

 

Lauko keliuku einame Apšakalnio, su matoma žvyrduobe, link. Lipame į kalną.  

Burdulių - Matulevičių sodyba 

 

Nuo kalno lipame per krūmus, einame per pievą (sienos su Lietuva pusėje) sodybos 
link. Sodyba apaugusi medžiais, apeiname ją iš dešinės. Čia gyveno P. Matulevičius. 
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Per pievą 

 

Išeiname į vieškelį šalia ūkio. Kairėje – naujai statomas namas.  

Iki miško pakraščio 

 

Vingiuotu keliu einame iki miško pakraščio. Tolumoje, dešinėje – drožėjo Jono 
Makausko dirbtuvės.  

Sodyba pasienyje 

 

Išėję iš miško pasukame kairėn ir  einame link matomos senos lietuviškos sodybos.  

Miško kirtimas   

Išeiname iš sodybos, einame į mišką (atsargiai, ten pasodinti jauni ąžuoliukai). 
Sodyba lieka mums už nugaros. Venkime sargybinių. 

Vieškelių sankryža miške. 

 

Į dešinę – vieškelis į Giluišius. Neiname ten. 

Takas kairėn 

 

Dėmesingai ieškome miško keliuko į kairę, iš tolo matome lauką. Einame miško 
pakraščiu (miškas mūsų dešinėje). 
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Medžiotojų bokštelis  

 

Medžiotojų bokštelį pamatysime netikėtai dešinėje, pamiškėj.  

Sodyba pamiškėje su aviliais. 

 

Einame žemyn per pievą matomos sodybos link.  

Miško pakraščiu  

 

Ilgiausia atkarpa. Laikomės miško pakraščio, bet kartais jis mums nutolsta, eikime 
atidžiai. Galim sutikt sargybinius.  

Septynkamienis ąžuolas. 

 

Lauko, esančio šalia girininko sodybos dešinėje auga charakteringas ąžuolas, 
turintis keletą suaugusių kartu kamienų.  

Tiltelis 

 

Čia maršrutas staigiai pasuka dešinėn. Veda tiesia linija tarp javų lauko ir miško. 
Galima sargyba.  
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Stulpas laukuose 

 

Laukuose šalia miško stovi betoninis elektros stulpas. 

Pakelės kryžius  

 

Eidami vieškeliu per kaimą prieiname iki kelio Punskas – Vaičiuliškės.  

Gaisrinė 

 

Kelio į Punską dešinėje yra gaisrinė. Galima įeiti, susipažinti su įranga, pasikalbėti su 
gaisrininikais savanoriais.  

Lietuvių kultūros namai 

 

Iš gaisrinės Punsko gatvėmis einame į Lietuvių kultūros namus, kur yra skaitytojų 
veranda ir veikia keramikos paroda. 
Viešojoje bibliotekoje aplankykime  parodėlę „Punskija – paveldas ir ateitis“ bei 

bendrabučio pastate, virš bibliotekos, veikiančias tautodailės dirbtuves 

„Šimtavirvis”. Verta čia užsukti, pasižiūrėti audinių, juostų, galbūt pačiam išbandyt 

jėgas. 

Savivaldybės pastate apdovanojimų už Pirmąjį lauko žaidimą įteikimas, o prieš 
pastatą  lauko biblioteka-spintelė PELĖDA. 
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Saugos taisyklės Dėl techninių priežasčių žemėlapiai yra orientaciniai, ne visada tiksliai atspindi trasos detales. Reikia vadovautis aprašymu, o atsiradus 

problemoms, telefonu susisiekti su organizatoriais. Tuo atveju, kai problemų išspręsti nepavyks, dalyviai privalo nueiti nuo trasos ir 

trumpiausiu keliu eiti į Punsko lietuvių kultūros namus, kur bus informacijos punktas. 

Atsiradus bet kokioms sveikatos problemoms, reikia kviesti medicininę pagalbą.  

 

Svarbiausias 

reglamento taškas 

Prizai už dalyvavimą Antrajame knygnešių lauko žaidime yra: parodos „Punskijos paveldas ir ateitis” katalogas, proginis medalis, ev. 

proginiai praeitų metų marškinėliai bei atspaudas su žaidimą žyminčiu ekslibrisu. 

Sąlyga gauti dovanas yra trasos perėjimo dokumentavimas, siunčiant nuotraukas el. pašto adresu trasa@poczta.onet.eu. Nuotraukos turi 

įtikinamai patvirtinti deklaruotos trasos įveikimą.  

Jonas Vaičiulis 

/žaidimo vadas/ 

605 418 710 

Irena Marcinkevičienė 

 

667 859 663 

Jan Herman 

/lenkų kalba/ 

697 685 336 

Jonas Vydra 

 

605 473 654 
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