KAUNAS - PAŽAISLIO VIENUOLYNAS
•

Kelionės atstumas: 13,6 kilometro

•

Kelionės pėsčiomis trukmė: 3 valandos

•

Punktai: – Kauno senamiestis – Kauno naujamiestis – Panemunės šilas - Pažaislio vienuolynas

Ištyrinėjus Kauno senamiestį galima patraukti link Kauno naujamiesčio. Keliaujame link T. Ivanausko
zoologijos muziejaus. Pasirodo, muziejus įkurtas prieš šimtą metų
, jame šiuo metu yra apie 14 tūkst.
eksponatų ekspozicijoje ir 200 tūkst. – moksliniuose fonduose. Ekspozicija per 3 aukštus. Muziejuje
veikia septyni skyriai: bestuburių, entomologijos, ichtiologijos, herpetologijos, ornitologijos,
mamaliologijos, ekskursinis skyrius. Taip pat yra trys mokslinės laboratorijos – bioanalizės, biologinių
preparatų dirbtuvės ir eksperimentinės taksidermijos. Taip, kad, jei nors kiek domitės gamta, bus įdomu.
Jei vis dėlto nepanorėsite į muziejų, tai netoliesite rasite gotikinio stiliaus Šv. Gertrūdos (Marijonų)
bažnyčią bei žvakių šventovę. Čia kiekvienas žmogus gali prašyti maldos pagalbos sau bei kitiems. Jei
Camino lituano nužymėtu keliu žygiuojate jau ne pirma diena, tai pastebėjote, kad siūlome aplankyti ne
tik katalikiškas šventoves, bet ir žydų sinagogas. Už T.Ivanausko muziejaus rasite Kauno choralinę
sinagogą – vienintelę išlikusę ir veikiančią Kauno sinagogą ir judėjų maldos namus. Besidomintys menu
gali aplankyti vienintelį pasaulyje velnių muziejų, nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų, Vytauto
Didžiojo karo muziejų, M. Žilinsko dailės galeriją. Kaip jau supratote, Kaune tiek veiklos ir įdomybių,
kad net įnoriausias žygeivis turės čia ką pamatyti
. Toliau Camino kelias driekiasi pro Kauno
simbolius: S.Dariaus ir S.Girėno paminklą, „Stumbro“ skulptūrą. Reikia paminėti, kad „Stumbro“
skulptūra – tai savotiškas tam tikro Kauno istorijos tarpsnio simbolis, susijęs su miesto herbu. Toliau
Žaliakalnio parku traukiame link zoologijos sodo, o trijų mergelių pėsčiųjų tiltu kertame Nemuną.
Žmonių mažėja, Kauno šurmulys liko už nugarų...iki Pažaislio vienuolyno liko 7km. Jėgos senka, kojos
dulkėtos, bet nepraradę ryžto, vienas kitą paskatindami įveikiame likį kelią ir štai ilgai laukas Pažaislio
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vienuolynas. Tai ne tik valstybės saugomas kultūros paminklas, bet ir veikiantis vienuolynas, kuriame
gyvena, juo rūpinasi bei išlaiko Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija. Jame yra veikiantis
muziejus, vykdomos edukacijos, rengiamos rekolekcijos. Pasitiko mus vienuolė Vita su sultingais
obuoliais. Ji jau turi patirties su piligrimais, rūpestingai apgyvendina mus vienuolyno celėse. O kaip
fantastiškai smagu po ilgos kelionės sėdėti vienuolyno terasoje, gurkšnoti arbatą, skambant laikrodžio
dūžiams.

Gero kelio ir Jums!

