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AŠTUONI FESTIVALIO
„NAISIŲ VASARA“ PUSLAPIAI
2017 m. vasarą jau aštuntą kartą Naisiuose organizuojamas festivalis
visai šeimai „Naisių vasara“. Laiko patikrintas renginys kasmet sulaukia vis
daugiau žiūrovų. Dauguma yra dalyvavę visuose festivaliuose, kasmet jų
gretas papildo tie, kurie atvyksta pirmą kartą. Rengiant pirmąjį festiva
lį, buvo abejojančių dėl jo populiarumo, tačiau idėjos ir užsibrėžti tikslai
sulaukė palaikymo, dalyvius ir žiūrovus džiugino naujų tradicijų kūrimas
saugioje ir kultūringoje aplinkoje. Vasaros festivalio sumanytojas – ūkinin
kas ir politikas Ramūnas Karbauskis. Jo iškelta blaivaus renginio idėja ne
truko pasklisti ir kitose Lietuvos vietovėse.
Pirmajam – 2010 metų – festivaliui „Naisių vasara“ organizatoriai
labai atsakingai ruošėsi, derindami
programą, planuodami įvairias vei�
klas: norėjosi, kad kiekvienam šeimos
nariui būtų įdomu. Scenoje pasiro�
dė gausus dainininkų, aktorių bū�
rys, vyko viduramžių kovos ir šokiai,
fakyrų pasirodymas, sporto šventė,
net šeši spektakliai buvo skirti mažie�
siems žiūrovams.
Dar tų pačių metų pradžioje Nai�
sių vardą išgarsino kaime ir jo apy�
linkėse filmuotas televizijos serialas
„Naisi���������������������������������
ų vasara“. Festivalio koncertinė�
�����������
je scenoje vyko susitikimas su akto�
riais, kūrybine grupe. Žiūrovus puikiai
nuteikė serialo aktorių koncertas ir
festivalio metu filmuotos masinės
scenos, kurių epizodai buvo parodyti
naujajame serialo sezone.
2011 metų festivaliui buvo pa�
rengta dar įvairesnė koncertinė, sporti�
nė, edukacinė programa, vyko medžio
skulptūrų pleneras, rodyti spektakliai,
veikė Ornitologų miestelis, Viduramžių
stovykla. Daug dėmesio sulaukė insce�

nizuotos lietuvių ir kryžiuočių riterių vi�
duramžių kautynės, skirtos 775-osioms
Saulės mūšio metinėms, ir futbolo
varžybos, kuriose Kuršėnų „Ventos“ ko�
manda susirungė su Lietuvos rinktine
„Prelegentai“. Pastarojoje žaidė šalyje
žinomi aktoriai, verslininkai, televizi�
jos laidų vedėjai, pramogų pasaulio
dalyviai: M. Mikutavičius, M. Starkus,
R. Skaisgirys, A. Pukelevičius, A. Bia�
lobžeskis, V. Radzevičius ir kt.
2012 metų festivalio žiūrovai�����
ste�
bėjo naujus spektaklius, didingą rite�
rių turnyrą, skirtą kunigaikščio Algirdo
pergalės prieš Aukso ordą prie Mėly�
nųjų Vandenų 650-osioms metinėms.
Vėl vyko įdomi ir įvairi edukacinė veikla
vaikų žaidimų aikštelėse, Ornitologų
kiemelyje, veikė tautodailininkų mugė,
scenoje skambėjo žinomų atlikėjų mu�
zika. Išskirtinio dėmesio sulaukė Baltų
dievų skulptūrų muziejaus atidarymas:
Naisius papuošė 53 Šiaurės Lietuvos
tautodailininkų sukurtos ąžuolinės bal�
tų dievų skulptūros. Pirmuosius darbus
skulptoriai buvo pradėję 2011 m. festi�
valyje vykusiame plenere.
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2013 metų festivalis buvo skir�
tas vaikams. Mažieji susipažino, žai�
dė, pramogavo, sportavo vaikų kū�
rybos stovykloje. Užsiėmimus vedė
muzikantai Erika ir Jurgis Didžiuliai,
šokėjai Katerina Voropaj ir Vadimas
Šuško, sportininkė ir žurnalistė Vla�
da Musvydaitė, aktorė Aušra Štukytė
ir kiti. Klounai mokė vaikučius cirko
meno, kiekvienam dovanojo raudo�
ną klouno nosytę. Dovanų buvo ir
daugiau: vaikams – Vytauto V. Lands�
bergio dainų kompaktinė plokštelė
„Kaip gera, kai man gera“ ir knygelė
„Milžinas Antanas“, o suaugusiems –
Andriaus Mamontovo muzikinis al�
bumas „Pusė penkių. Šiaurės naktis“.
Scenoje dvi dienas skambėjo įvairi
muzika, buvo rodomi spektakliai.
Norintieji dalyvavo edukacinėse pro�
gramose, stebėjo riterių turnyrą, lan�
kė Baltų dievų, Inkilų, Šiaulių krašto
literatūros muziejus.
Jubiliejinis – penktasis – festivalis 2014 metais vyko du savaitga�
lius. Pirmasis – „Baltų diena“. Specialiai
įrengtose stovyklavietėse vyko seno�
vinės šeimų varžytuvės, amatininkų
dirbtuvėse buvo mokoma senųjų bal�
tų amatų. Svarbiausias tos dienos ak�
centas – tarptautinis raitų riterių tur�
nyras, kurio metu Lietuvos, Lenkijos ir
Švedijos riteriai rungėsi dėl Karaliaus
Mindaugo baltų taurės.
Antrasis savaitgalis buvo skirtas
mamoms. Joms dedikuota koncerti�
nė programa „Pasakyk savo mamai“.
Edukacijų erdvėje buvo mokoma pa�
sigaminti natūralių grožio priemonių,
papuošalų, Beata Nicholson atskleidė
maisto gaminimo paslapčių, Aistė Ja�
saitytė kvietė į paskaitą „Pilnatvės link“.
Vaikams buvo įkurta svetainė „Gera il�
sėtis kartu“, kur vyko žaidimai, šokiai.
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Šio festivalio metu vietos ben�
druomenė pasirašė sutartį su Lietuvos
kultūros ministerija, pagal kurią 2015
m. Naisiai turėjo tapti pirmąja mažąja
Lietuvos kultūros sostine. Mažuosius
Lietuvos miestelius ir kaimus skelbti
kultūros sostinėmis buvo mecenato
Ramūno Karbauskio idėja.
2015 metų festivalio programa
buvo dar labiau išplėsta: koncertai
vyko dviejose scenose, laisvalaikio ir
kūrybos stovyklos įkurtos kultūros
rūmuose, arbatinės kiemelyje, prie
Alkos kalno, Baltų arenos, šalia spor�
to rūmų ir dažasvydžio centro. Veikė
senųjų amatų dirbtuvės, piešimo ir
fotografijos laboratorijos, J. Nosovas
su grupe „Inbeat“ organizavo gatvės
šokių pamokas, „Valerijono“ vaistinės
darbuotojai mokė gaminti ekologiš�
kus kosmetikos produktus, A. Sirei�
kos krepšinio akademija kvietė žaisti
linksmų krepšinio žaidimų. Poezijos
mylėtojus į susitikimą kvietė Valsty�
binio Šiaulių dramos teatro aktoriai
Nomeda Bėčiūtė ir Juozas Bindokas,
muzikinio gyvenimo paslaptis atsklei�
dė maestro Donatas Katkus.
2015 m. festivalio globėja LR Sei�
mo narė Rima Baškienė, mecenatas
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Ramūnas Karbauskis, Naisių bendruo�
menės pirmininkė Rita Žukauskienė,
tuometinis kultūros viceministras
Vytautas Vigelis įteikė
����������������������
vėliavas�������
dešim�
čiai 2016 m. mažųjų Lietuvos kultūros
sostinių: ����������������������������
Alantai, Gelgaudiškiui, Jos�
vainiams, Juknaičiams, Merkinei, Mie�
žiškiams, Pagramančiui, Šeduvai, Ve�
priams ir Žemaičių Kalvarijai.
Dar viena svarbi ceremonija buvo
naujosios Baltų arenos aukuro ati�
darymas. Į milžinišką naujai supiltą
areną vedė šios idėjos autorius R. Kar�
bauskis, o aukuro atidarymo apeigą
atliko Lietuvos „Romuvos“ krivė Inija
Trinkūnienė.
2016 metų festivalis buvo
įtrauktas į Pasaulio žemaičių dienų
programą. Baltų arenos viršuje su�
plevėsavo Žemaitijos vėliava, šalia
jos – keturiolikos įvairių Žemaitijos
vietovių vėliavos. Kartu su jomis pir�
mą kartą buvo iškelta ir Naisių vėliava,
kurios mėlyname fone puikuojasi du
gandrai. Baltų arenoje buvo įkurtas
Žemaičių kiemelis. Jame skambėjo
žemaitiški tekstai, liaudies muzika,
pristatyti senieji amatai, teikta infor�
macija apie lankytinas vietas.
Didžiojoje scenoje vyko koncer�
tai, iškilmingai buvo įteiktos vėliavos
2017 m. mažosioms Lietuvos kultūros
sostinėms: Gasčiūnams, Labanorui,
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Paežeriams, Palūšei, Priekulei, Puniai,
Raudondvariui, Ukrinams, Vabalnin�
kui, Vilkyškiams. Mažojoje scenoje,
įsikūrusioje šalia Šventežerio, kon�
certavo netradicinės muzikos grupės
bei atlikėjai. Festivalio svečiai mielai
dalyvavo senųjų amatų dirbtuvėlė�
se, klounų mokyklėlėje, gongų ir kitų
muzikos instrumentų terapijoje, lankė
senovinių automobilių parodą, džiau�
gėsi alpakomis.
2017 metų festivalis visai šeimai
„Naisių vasara“ – jau aštuntasis.
Jis pratęs šio renginio tradicijas: toliau
bus puoselėjama blaivybės idėja, kon�
certuos žinomi atlikėjai, edukacinėse
veiklose galės dalyvauti visi šeimos
nariai, veiks tautodailininkų mugė.
Šio festivalio tema – saugi
vaikystė, todėl ypatingas dėmesys
bus skiriamas vaikams. Baltų arenoje
įsikurs vaikų erdvė, kurioje �����������
mažieji ga�
lės žaisti, linksmintis, skambės muzi�
ka, veiks kūrybos dirbtuvės. Mamoms,
tėčiams, seneliams ir visiems norin�
tiems bus organizuojamos paskaitos
apie atsakingą tėvystę, laimingą moti�
nystę, vyks praktinės pirmosios pagal�
bos, saugaus elgesio kelyje pamokos.
Per septynerius metus „Naisių va�
saros“ festivalio scenoje koncertavo
labai daug žinomų Lietuvos atlikėjų,
kurie pritarė tokio renginio idėjoms

JAUNATVIŠKO, MODERNAUS „LIETUVOS“
ANSAMBLIO KŪRYBOS TĖKMĖ
Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“
meno vadovas Giedrius SVILAINIS
Kokią programą Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“
pristatys festivalio „Naisių vasara
2017“ žiūrovams?
Pristatysime „Šventinę“ ansamblio
programą, kurioje visų laikų geriau�
sios, aukso fondu tapusios, liaudies
dainos ir šokiai susipina su populia�
riais šio šimtmečio lietuviškos estra�
dos hitais.
Kuri koncertinė programa (o gal
kelios) kolektyvui yra ypatinga, išskirtinė? Kodėl?
Visos programos mums yra mielos
ir ypatingos. �����������������������
Į����������������������
simintiniausios pasta�
rojo dvidešimtmečio programos –

kompozitoriaus ir ansamblio meno
vadovo G. Svilainio folkroko misterija
„Žaibo gėlės“, A. Bražinsko miuziklas
„Žemės paukščiai“���������������������
, patriotin����������
ė���������
jubilie�
jinė ansamblio 75-mečio programa
„Kilkim, broliai, sakalais!“ su grupe
„Thundertale“. Jose ansamblis nauju,
aktualiu rakursu autentišką folklorą
sujungė su populiariomis šių dienų
meninės raiškos priemonėmis.
Kaip gimsta naujos idėjos? Kas
yra ansamblio varomoji jėga?
Stebime, kokias aktualijas diktuoja
laikmetis. Kasmet LR Seimo skelbia�
mi atmintini metai būna dedikuojami
iškilioms asmenybėms, istoriniams

įvykiams, reiškiniams paminėti. Į tai at�
sižvelgdamas, ansamblis ir generuoja
naujas idėjas. Taip atsiranda svajonių,
kurias tiesiog norisi įgyvendinti. Ta�
čiau varomoji jėga vis dėlto patriotinės
(pastaraisiais metais – miuziklai) ir auk�
so fondo koncertinės programos.
Ansamblis jau nukeliavęs gražų, ilgą kūrybinį kelią, keitėsi kartos (vadovai, kolektyvo nariai). Kuo
ypatingas buvo 75-asis „Lietuvos“
gimtadienis?
Tai buvo puiki proga, galimybė
peržvelgti visą ansamblio nueitą ke�
lią, kūrybinę retrospektyvą. Nuo seno�
jo, sakyčiau, kertinio ansamblio am�
plua – „Aukso fondo“ programos – iki
naujausio, modernaus hito kartu su
sunkiojo metalo grupe „Thundertale“.
Koncertuojate ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje. Kuo skiriasi pasirodymai savame krašte nuo koncertų
svetur?
Savame krašte ansamblio pasiro�
dymus žiūrovai stebi su savotiška nos�
talgija, kiekvienoje programoje tarsi
matydami, girdėdami tautos balsą.

ir džiaugėsi jame dalyvaudami. Skir�
tingo amžiaus žiūrovai klausėsi ir ste�
bėjo įvairių muzikos stilių atlikėjus.
Aštuntajame festivalyje bus pratęsta
ši tradicija: scenoje pasirodys Merū�
�����
nas Vitulskis, Saulius Prūsaitis, liaudies
muzikos kapela „Sadūnai“, vaikų gru�
pė „Tele Bim-Bam“, valstybinis dainų
ir šokių ansamblis „Lietuva“, grupės
„Bix“, „Perkūno sakmė“ ir kt. Festiva�
lyje žada dalyvauti Prancūzijos daini�
ninkas Romenas Lateltinas.
Pirmąjį festivalio vakarą, pasibai�
gus koncertams, Naisių padangę kie�
kvienais metais nuspalvina įvairias�
palviai fejerverkai, ne kartą žiūrovai
stebėjo ir įspūdingą ugnies fakyrų
pasirodymą.
Kasmet festivalyje rengiamos že�
maitukų veislės žirgų varžybos, kurio�
se visada dalyvauja ir R. Karbauskio
ūkio žemaitukai. Antroji festivalio die�
na skiriama sporto žaidynėms: vyksta
krepšinio, tinklinio, šaškių, smiginio,
virvės traukimo varžybos, bėgimas
„Naisiai–Kryžių kalnas–Naisiai“ ir ki�
tos rungtys.
„Naisių vasaros“ festivalio tradicijos
tąsa suteikia galimybę Lietuvos šei�
moms susiburti blaivioje aplinkoje, o
meno, mokslo, pramogų pasaulio kū�
rėjams – atskleisti kūrybines idėjas.
Parengė Alina ŠALAVĖJIENĖ
Žydrūno Budzinausko nuotrauka

U����������������������������������
žsienyje��������������������������
mes priimami kaip išskir�
tinę, pakylėtą dvasinę kultūrą turinti
tauta. V�����������������������������
isus tiesiog užburia mūsų au�
tenti���������������������������������
ško������������������������������
s sutartinės arba lyrinės dai�
nos su pakilios nuotaikos šokiais.
Kaip ansamblį sutinka užsienio
lietuviai? Ką jiems reiškia susitikimai su Valstybiniu dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“?
Ansamblio koncertai užsienio
lietuviams – tai gyvas prisiminimas
apie jų gimtąjį kraštą, sentimentalus
prisilietimas prie savo šaknų, sukelian�
tis nostalgiją ir, žinoma, patriotinius
jausmus. Jie visuomet mūsų laukia, la�
bai mielai mus priima, kartu dainuoja
žinomas lietuvių liaudies dainas.
Ansambliui puikiai sekasi senąsias kolektyvo pirmtakų tradicijas
jungti su novatoriškom ir moderniom idėjom. Kur šios jungties paslaptis? Kodėl kolektyvas tai daro?
Keičiantis laikmečiams, keičiasi ir
ži����������������������������������
ūrovas. N�������������������������
orėdami liaudies menu su�
dominti jaunąją kartą, turime įsiklausy�
ti į tai, kuo ji gyvena, ir pateikti mūsų
tautos muzikinį paveldą jauniems
žmonėms suprantama ir priimtina for�
ma. Todėl ir ieškome dermės su šiuolai�
kiniais muzikos žanrais, kurie, beje, lai�
ko tėkmėje taip pat atitekėjo ne iš kur
kitur, o iš to paties liaudies meno šalti�
nio... Tai ir yra ta „jungties paslaptis“.
Ką reiškia ansambliui „Lietuva“
dalyvavimas festivalyje „Naisių vasara“?
Mes iš tiesų džiaugiamės kiekvienu
susitikimu su žiūrovais, esame dėkingi
už šį kvietimą ir mielai dalyvausime.
Ko palinkėtumėte šio festivalio
dalyviams, žiūrovams?
Šviesių ak�������������������������
imirkų po festivalio dan�
gumi ir saulėto, šilto vasaros glėbio.
Tegul liaudies dainos ir šokiai pa�����
žadi�
na festivalio dalyvių ir žiūrovų širdyse
tikrąjį džiaugsmą, gimus po Lietuvos
saule.
Bendravo Alina ŠALAVĖJIENĖ
Ramūno Tangurio nuotrauka
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NAISIUOSE – NAUJA MERŪNO
PROGRAMA „MUZIKA LIETUVAI“
Operos solistas Merūnas VITULSKIS

Esate koncertavęs daugelyje garsių didžiųjų scenų. Ką Jums reiškia
koncertas Naisiuose?
Kiek esu susipažinęs su informacija
viešoje erdvėje, susidariau nuomonę,
kad Naisiuose vyksta atgimimas – se�
nųjų tautos tradicijų, tautodailės, mu�
zikos. Galima sakyti, kad šiuo metu
tai yra kertinis kultūros centras Lie�
tuvoje – tikrai mestas drąsus iššūkis.
Manau, kad šis festivalis Lietuvoje
šiandien yra vienas įdomiausių ir lie�
tuviškiausių.
Festivalio „Naisių vasara 2017“
klausytojams dovanosite programą
„Muzika Lietuvai“. Kuo Jums ypatinga ši programa?
Manau, kad labai taikliai esu pasi�
rinktas šiam festivaliui, nes programa
„Muzika Lietuvai“ yra labai lietuviškas
projektas, kurtas tik lietuvių: kompo�
zitoriaus Kipro Mašanausko, dirigen�
to, orkestro ir kitų tautiečių. Viskas:
instrumentuotė, aranžuotė, pačios
kompaktinės plokštelės leidyba – gry�
nas, tikras, natūralus lietuviškas meno
gaminys. Nežinau, ar tokią muziką kas
nors dar išdrįs kurti ir išleisti, nes pro�
jektas yra labai brangus, įgyvendinta
daug idėjų. Manau, jis labai artimas
jūsų krašto kultūrinėms idėjoms.
Teko ne kartą koncertuoti užsienio lietuviams. Kuo skiriasi šie koncertai nuo pasirodymų tautiečiams
savame krašte?
Jie yra labiau pasiilgę lietuviškos
muzikos. Į koncertus žmonės ateina
su dideliu noru, su mintimis apie savo
kraštą, kurio ilgisi. Dažnas sako, kad
grįžtų čia, jei būtų palankios sąlygos
gyventi, auginti vaikus, įgyvendinti
savo svajones... Tas ilgesys juntamas
nuo Japonijos iki Kanados. Išeiviai
tikrai jaučia skolą, kai kurie gal net
kaltę, jog paliko Lietuvą. Sutinku lie�
tuvius, kurie 20–30 metų gyvena sve�
tur, o jų vaikai puikiai kalba lietuviškai.
Publika ten labai tikra.
Ar pajutot skirtumą tarp „dipukų“ kartos ir šių dienų emigrantų?
Skirtumas labai juntamas. Žmonių
yra labai įvairių: vieni užsienyje gyve�
nę 4–5 metus jau pritrūksta lietuviško
žodžio, sakydami, kad ilgai gyvendami
primiršo kalbą; kiti prieš 60–70 metų
pasitraukę iš Lietuvos puikiai kalba
gimtąja kalba. Sunku net įsivaizduoti,
kaip jie sugebėjo išsaugoti savo
tarmes, tautinį identitetą. Kai kurie
jaunosios kartos išeiviai labiau linkę
save kelti ant pjedestalo dėl to, kad
išvyko ir jiems svetimame krašte se�
kasi, o kitiems nepavyko pasiekti savo
tikslų. Jų nesmerkiu, tiesiog manau,
jog žmonių įvairovė būtina tam, kad
išmoktume skirti, kas yra natūralu, o
kas – ne.

Kokius prisiminimus palieka koncertai-susitikimai su pasaulio lietuviais? Kaip esate juose sutinkamas?
Niekada nesu pajutęs jokio šal�
čio, atsainumo ar kad „biznį iš manęs
darytų“. Visi labai linkę bendrauti,
nori daug sužinoti, seka politinius ir
kultūrinius įvykius Lietuvoje, domisi
mano veikla. Šiais ir kitais metais yra
numatyta ypač plati veikla už Atlanto:
Čikagoje pristatysime ir klasikinę, ir
estradinę muziką, planuojame daly�
vauti Pasaulio lietuvių dienose Ameri�
koje. Žodžiu, mumis domimasi nuolat
ir jokio neigiamo požiūrio niekada ne�
pajutau. Smagu, kad užsienio tautie�
čiai nereikalauja dėmesio, o patys ge�
ranoriškai jį rodo. Kartais net nežinau,
kaip suspėti su visais bendrauti, tenka
atiduoti daug energijos, bet ir pačiam
labai daug grįžta.
Kokios patirties suteikė koncertai
svečiose šalyse?
Kaupiasi didelė komandinio darbo,
komunikabilumo patirtis, kai bendrau�
ji su įvairaus lygio atlikėjais, kurių ben�
dra kalba yra muzikinė. Visa tai labai
padeda augti. Negali lindėti tik savame
kiaute. Daugelį menininkų išvykos į
užsienį stipriai įkvėpdavo. Aš vis sakau,
kad sugrįžęs tarsi pražysti po ten pa�
matytų pavyzdžių, patirtų įspūdžių.
Be abejo, ne paskutinėje vietoje ir
naujų vaidmenų siektinumas. Man la�
bai svarbu darbas su garsiais dirigen�
tais, režisieriais, mokytojais, kurie mus
moko pasaulinės operos tradicijų. Prie
partnerių tenka prisitaikyti: su vienais
jungia tik darbinė aplinka, o su kitais
(net ir pasaulinio lygio atlikėjais) drau�
gystė nenutrūksta. Man žmogiškumo
skalė yra svarbesnė negu kuriama
muzikinė aplinka ar sceninis pastaty�
mas. Smagu, kai trupė tampa tavo šei�
ma, o muzika padeda ją atrasti.
Su pripažinimu tiek Lietuvoje,
tiek svetur jau turbūt apsipratote.
Bet ką šis pripažinimas Jums reiškia?
Kaip pavyko jį priimti?
Pripažinimas – motyvacija nau�
jiems darbams, skatinanti nenuleisti
rankų. Atsiranda azartas ir kaip lošėjui
norisi vis daugiau ir daugiau. Kartais
praloši, kai nuvyksti į prastesnį pasta�
tymą, bet vėl turi galimybę grįžti pas
Lietuvos klausytoją. Įvertinimas svar�
bus ne tik meno – bet kurioje srityje,
nors aš apie tai niekada labai stipriai
negalvoju.
Labai įdomu, kokį klausytojo požiūrį į klasikinę muziką atlikėjas jaučia Lietuvoje ir užsienyje? Ar klausytojai labai skiriasi? Kuo?
Klausytojai labai skiriasi. Kiekvie�
na šalis turi įvairiausių nerašytų tai�
syklių, reglamentų, kurie kartais nu�
stebina. Labai skirtingas įvairių tautų

Aš visada žinau, kad išvykęs tikrai sugrįšiu namo,
o sukauptą patirtį būtinai parvešiu į Lietuvą.
Kai ateis laikas ką nors palikti ateinančiai kartai, manau,
tai bus moralinis patirties palikimas. Dirbdamas užsienyje
visada matau būtent šią išliekamąją vertę.
mentalitetas. Tarkim, italai į spektaklį
ar koncertą gali vėluoti pusvalandį ir
daugiau, o tu nesupranti, kodėl jie ne�
ateina. Austrai, atvirkščiai, salėje sėdi
bent 20 minučių iki pasirodymo ir nė
vienas nevėluoja. Vienoje šalyje klau�
sytojai ploja tik pabaigoje, kiti, pavyz�
džiui, italai, labai reaguoja į arijas, reči�
tatyvus, nes puikiai žino italų tradicinę
operą. Labai džiaugiuosi, kai sulaukiu
komplimentų iš 80-mečių, kurie yra
girdėję Benjaminą Džiljį (Beniamino
Gigli; 1890–1957) ar kitus garsius italų
atlikėjus. Kiekviename kontinente, ša�
lyje publika labai skirtinga. Tai priklau�
so dar nuo pačių žmonių.
Koncertavote ne vienoje šalyje.
Kuri įsimintiniausia ir kuo? Į kurią
šalį norisi sugrįžti dar ne kartą?
Nežinau, ar norisi kažkur sugrįžti...
Kai baigiu darbus, visada kvepia namų
pusė. Aš visada noriu išbandyti naują
šalį, naują sceną. Būna, kad teatrai, ku�
riuose esu dirbęs, kviečia 2–3 metus
iš eilės, bet man labiau norisi naujų
iššūkių. Ten yra kitaip negu mūsų ša�
lyje: teatrai yra kontraktiniai, kuriuose
atlikėjai, choristai kaskart renkami iš
naujo, todėl tų pačių žmonių nesu�
tiksi. Pirmumą suteikčiau Austrijai dėl
jos tikslumo, detalumo, klasikinės mu�
zikos vertinimo. Kai 9–10 metų vaikai
prašo autografo operos solisto, tai yra
kažkas nepaprasto, o tradicijų perda�
vimas jaunajai kartai mane labai žavi.
Gal yra svajonių šalis ar vieta, kur
dar neteko pasirodyti, bet norėtųsi?
Metropoliteno opera – svajonių te�
atras Amerikoje ir Karališkasis Kovent
Gardeno operos teatras Anglijoje. Šie
du teatrai labai traukia.
Kuri opera ar koncertinė programa, kurioje šiuo metu dalyvaujate,
yra kuo nors ypatinga, išskirtinė?
Aš labai didžiuojuosi programa,
kuri bus pristatyta „Naisių vasaros“
festivalyje. Kompozitorius Kipras Ma�
šanauskas yra pelnęs „Sidabrinių ger�
vių“ apdovanojimų už kinematogra�

finę muziką, bet vokalistams niekada
nėra rašęs, todėl šis darbas jam buvo
iššūkis ir išbandymas. Aš tuo žmogu�
mi labai tikėjau, nes kūrinius jis rašė
atsižvelgdamas į maksimalią mano
dainavimo tesitūrą ir diapazoną. Dai�
nas labai gyrė ir kompozitoriaus tėvas
Jonas Mašanauskas, pridurdamas,
kad kam nors kitam jų padainuoti
turbūt nebepavyks. Tie kūriniai man
yra didelis išbandymas, nes dainos ti�
krai nelengvos, bet labai puikios. Šiuo
metu tai yra pagrindinė mano progra�
ma; norėsis dainas atlikti daug kartų,
kad kuo daugiau žmonių jas išgirstų.
Pavasarį ši programa skambės ir už
Atlanto, o jos pradžia bus Naisiuose.
Koncertų, darbų grafikas įtemptas, gyvenimo ritmas greitas. Kas
teikia stiprybės? Kaip pavyksta visur
suspėti?
Visur suspėju savo nuostabios
žmonos dėka: ji viską sustyguoja taip,
kad darbai Lietuvoje ir užsienyje de�
rėtų net su buitimi. Esam pakanka�
mai stabilūs gyvenime ir darbuose,
jaučiamės saugūs – tai ir yra mūsų sti�
prybė. Jėgų teikia šeima, mintys apie
vaikų ateitį.
Dalyvavote „Vaikų linijos“ kampanijoje „Neleisk sunkumams užaugti“. Kas skatina skirti laiko ir dalyvauti tokioje veikloje? Kiek tokia
veikla svarbi Jums ir Jūsų šeimai?
Tokioje veikloje gauni daugiau,
negu gali pagalvoti. Dalį savęs, savo
veiklos, finansų reikia skirti ir tokiems
dalykams. Niekada negalvoju, kad
kažkas gali sugrįžti, bet būtinai sugrįž�
ta, kai matai, kad tau gyvenime sekasi,
ir viskas vyksta labai natūraliai. Tokia
veikla yra labai svarbi.
Ko palinkėtumėte festivalio Naisiuose dalyviams, žiūrovams?
Kadangi festivalis vyks gryname
ore, tai linkiu gero oro. Dar norėčiau,
kad visi atvažiuotų su šeimomis, o ne
po vieną – tai labai svarbu. Ir, žinoma,
daug daug sveikatos.
Kalbino Alina ŠALAVĖJIENĖ
Merūno Vitulskio asmeninio archyvo nuotrauka
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POŽIŪRIS Į KULTŪRĄ LIETUVOJE TURI KEISTIS
dėmesio, finansavimo“, – pastebėji�
mus išsakė bendruomenės valdybos
pirmininkė J. Švagždienė.

LR Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos frakcijos narė Guoda BUROKIENĖ

2017 m. mažosios Lietuvos kultūros
sostinės dalyvių vėliavą neša ir mažas
miestelis prie didelio kelio – Priekulė.
Spaudos konferencijoje Priekulės bendruomenės užimtumo centro atstovė
Raimonda DAMULIENĖ apžvelgė šiais
metais numatomų renginių programą.

„Regionams reikia didesnio dėmesio, nei buvo skiriamas
iki šiol. Matome, jog susitelkus galima padaryti ir pasiekti
labai daug. Jei norime, kad mūsų kraštas atgimtų ir gyvuotų,
kad jaunimas didžiuotųsi kraštu, iš kurio yra kilęs, ir norėtų
jame likti, turime siekti, kad kultūra ir gyvenimas Lietuvoje
gerėtų“, – spaudos konferencijoje kalbėjo LR Seimo Valstybės
valdymo ir savivaldybių komiteto narė, Migracijos komisijos
pirmininkė G. Burokienė.
„Požiūris į kultūrą Lietuvoje turi
keistis. Kultūros ministerija iki šiol
matė ir rėmė tik didelius renginius, į
regionus nebuvo atsigręžiama. Lietu�
voje vyksta kultūriniai renginiai, veikia
bendruomenės, kurios telkia žmones,
skatina pilietiškumą, aktyvina jaunimą.
Geroji Lietuvos naujiena yra ta, jog re�
gionai gyvi, žmonės kultūrą puoselėja
ir tiki, kad Lietuva neišsivaikščios, kad
gyventi oriai galima ir savo šalyje“, –
spaudos konferencijoje „Ar pavyko
iššifruoti „Mažosios Lietuvos kultūros
sostinės“ žinutę?“ apibendrino LR Sei�
mo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun�
gos frakcijos narė Guoda Burokienė.
2015 metais Naisiuose (Šiaulių r.)
pradėtas „Mažosios Lietuvos kultūros
sostinės“ projektas ir toliau vilnija per
Lietuvą. Nuo 2016 m. mažųjų Lietuvos
kultūros sostinių vėliavos kasmet per�
duodamos dešimčiai Lietuvos mieste�
lių. Jau žinomi ir 2018 m. pretendentai
tapti mažosiomis kultūros sostinėmis.
Pasak Žemaičių Kalvarijos kultūros
centro direktorės Rimos Jokubauskie�

Balandžio 22 d. Naisių bendruomenė organizavo Sporto metams
skirtą šventę „Sveika šeima – laiminga Lietuva“. Projektą iš dalies finansavo Šiaulių rajono savivaldybė.
Renginyje dalyvavo Naisių ir aplinkinių kaimų šeimos su draugais, kaimynais, bendraminčiais.
Šventė prasidėjo stadione, kur
pirmieji su triratukais ir dviratukais
startavo mažiausieji šeimų nariai. Vy�
resnieji buvo greitesni, kai kuriems
pagelbėjo juos lydėję tėveliai. Vi�
siems dviratininkams buvo įteikti šo�
koladiniai pirmosios vietos laimėtojų
medaliai.

nės, 2016 m. tapęs „Mažųjų Lietuvos
kultūros sostinių“ projekto dalyviu,
mažas miestelis pasidarė žinomesnis,
matomesnis, o bendruomenė susi�
telkė bendram didžiuliam darbui: „Po
balta vėliava slėpėsi daugybė mūsų
vilčių. Norėjome visai Lietuvai paro�
dyti savo mažo miestelio išskirtinumą,
grožį. Iššūkių išsikėlėme daug ir visus
planus įvykdėme su kaupu. Įvyko 55
vietiniai renginiai, suorganizavome
30 išvažiuojamųjų renginių. Tokiam
mažam miesteliui, kuriame gyvena
700 žmonių, seniūnijoje – apie 2 tūkst.
gyventojų, didžiausias iššūkis buvo iš�
likti stipriems. Ir mums pavyko.“
2016-ųjų metų mažosios Lietuvos
kultūros sostinės – Miežiškių bendruomenės – valdybos pirmininkė Jurga
ŠVAGŽDIENĖ spaudos konferencijoje
akcentavo bendruomenės prioritetus.
„Norėjome, jog mūsų žmonės di�
džiuotųsi, kad gyvena Miežiškiuose.
Pavyko įtraukti gyventojus į tradicijų

puoselėjimo veiklą. Daug renginių or�
ganizavome patys, nesamdėme sve�
timų, parodėme savo žmonių gebė�
jimus. Miežiškiečiams organizavome
ekskursiją po Miežiškius, surengėme
orientavimosi varžybas po Miežiškius,
pagal mūsų vietos folklorą sukūrėme
spektaklį apie Miežiškius. Ieškojome
kuo įdomesnių, įvairesnių priemonių,
kad galėtume savo žmones sudomin�
ti savo kraštu.
Didžiosios Lietuvos kultūros sosti�
nės gauna valstybės finansavimą, sie�
kiantį apie 60 tūkst. eurų. Tuo metu
mažosios kultūros sostinės komplek�
siško požiūrio iš valstybės institucijų
nesulaukia. Lėšas renginiams sukau�
pėme iš laimėtų projektų, ieškojome
rėmėjų. Iš valdžios norėtųsi, kad būtų
atsižvelgiama į kokybišką veiklos
programą. Ypač jei bendruomenės
jau iki tapdamos kultūros sostinėmis
pasižymėjo aktyvia kultūrine veikla,
galėtų gauti finansavimą ir pasirodyti
kitoms bendruomenėms. Informa�
cijos sklaidai taip pat reikia valdžios

ŠEIMŲ SPORTO ŠVENTĖ NAISIUOSE
Sporto renginio tęsinys vyko
šventiniais balionais bei spalvingais
kūgeliais papuoštoje sporto salėje.
Tarpusavyje varžytis, demonstruoti
ištvermę, greitį, vieningumą išdrįso
trylika komandų: vienas sudarė tos
pačios šeimos nariai, kitose susijungė
draugai ar kaimynai.
Pirmoji rungtis – kvadratas. Jį kar�
tu su komandomis žaidė ir žiūrovai.
Po jo prasidėjo tikrosios varžybos:
„Juozapaičiukų“, „Gendviliukų ir co“,

„Vepštukų“, „Mergaičiukių“, „Pelec�
kiukų“, „Nezgrabailų“, „Dabar arba
niekada“, „Pimpačkiukų“, „Auksiukų“,
„UNO“, „Kaimynų“, „Rasos“ ir „Pamūšio“
komandos varžėsi „bulvės nešimo“,
„skalbinių džiovimo“, „žiedo metimo“
ir „iksiukų-nuliukų“ rungtyse.
Šventės metu organizatoriai siekė
suburti ne tik šeimas, bet į sportinę
veiklą įtraukti ir pavienius asmenis, to�
dėl žiūrovai noriai dalyvavo „pagalvių
mūšyje“, šokinėjimo per virvutę, lan�

„Mes turime kryptį, mes nešame
šviesą. Nesame įpratę dirbti komando�
je, tad sieksime suvienyti ne tik žmo�
nes, bet ir organizacijas. Priekuliečiams
svarbiausia vienybė, bendradarbia�
vimas ir veikimas kartu“, – akcentavo
Priekulės bendruomenės užimtumo
centro atstovė R. Damulienė.
Projektas „Mažosios Lietuvos
kultūros sostinės“ pradėtas vykdy�
ti 2015 metais. Pirmąja mažąja Lie�
tuvos kultūros sostine tapo Naisiai
(Šiaulių r.). Mecenato Ramūno Kar�
bauskio sumanymas buvo paskatinti
mažųjų miestelių ir kaimų kultūrinę
veiklą, atkreipti dėmesį į ten gyve�
nančių žmonių kūrybą, supažindinti
žmones su kultūrinėmis bendruome�
nių iniciatyvomis. Graži idėja vilnijo
toliau – 2016 m. mažųjų Lietuvos
kultūros sostinių vėliavos buvo per�
duotos dešimčiai Lietuvos miestelių.
2017 m. Lietuvos kaimo bendruome�
nių asociacijos ir Lietuvos kultūros
ministerijos sprendimu išrinktos dar
10 – po vieną kiekvienoje apskrityje
šauniausių kaimų ir miestelių, kurie
neš mažųjų Lietuvos kultūros sosti�
nių vėliavą ir bus gražiu pavyzdžiu
kitiems.
G. Burokienės asmeninio archyvo nuotrauka

ko sukimo rungtyse. Naisių mokyklos
mokiniai dar pasilinksmino ir „raganiš�
kame“ jojimo ant šluotos žaidime. Viso
renginio metu vyko smiginio varžybos.
Varžybų komisija suskaičiavo re�
zultatus ir paskelbė nugalėtojus.
Pralaimėjusių nebuvo, nes visus vie�
nijo gera nuotaika, sveikas sporti�
nis azartas, noras turiningai praleis�
ti laiką bendruomenės renginyje.
Dalyvavusioms komandoms ir Naisių
mokyklos kūno kultūros mokytojui
Albinui Klumbiui, padėjusiam paruoš�
ti rungtis ir jas organizuoti, buvo įteik�
tos padėkos, sportiniai prizai. Sporto
šventės diplomai ir dovanos atiteko
trims šauniausiai pasirodžiusioms ko�
mandoms: 1-ąją vietą užėmė „Kaimy�
nų“ komanda, 2-ąją – „Gendviliukai ir
co“, 3-iąją – „Vepštukai“. Naisių ben�
druomenės pirmininkė Rita Žukaus�
kienė dėkojo visiems dalyvavusiems
ir stebėjusiems šventę.
2017-uosius metus LR Seimas yra
paskelbęs Sporto metais. Sveiką gyve�
nimo būdą propaguojanti Naisių ben�
druomenė jungiasi prie šios iniciaty�
vos ir šiais metais kvies dalyvauti dar
keliuose sportiniuose renginiuose.
Alina ŠALAVĖJIENĖ
Autorės nuotrauka
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KONFERENCIJA „MAŽŲJŲ LIETUVOS KULTŪROS
SOSTINIŲ GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI“
Alina
ŠALAVĖJIENĖ
Vasario 3 d. Naisiuose vyko kon�
ferencija „Mažųjų Lietuvos kultūros
sostinių (MLKS) gerosios praktikos pa�
vyzdžiai“, į kurią susirinko buvusių bei
esamų mažųjų kultūros sostinių at�
stovai iš 21 Lietuvos kaimo bei mies�
telio. Mažosios kultūros idėja gimė
Naisiuose, todėl 2015 m. čia suplevė�
savo pirmosios sostinės vėliava. 2016
m. geroji žinia ir mažosios sostinės vė�
liavos iškeliavo jau į dešimtį kaimiškų
Lietuvos vietovių: Alantą (Molėtų r.),
Gelgaudiškį (Šakių r.), Josvainius (Kė�
dainių r.), Juknaičius (Šilutės r.), Merki�
nę (Varėnos r.), Miežiškius (Panevėžio
r.), Pagramantį (Tauragės r.), Šeduvą
(Radviliškio r.), Veprius (Ukmergės r.),
Žemaičių Kalvariją (Plungės r.). Numa�
tyta, kad projektą kasmet tęs vis kitas
miestelių dešimtukas, todėl 2017-ųjų
sostinėmis tapo Gasčiūnai (Joniškio
r.), Labanoras (Švenčionių r.), Paeže�
riai (Vilkaviškio r.), Palūšė (Ignalinos r.),
Priekulė (Klaipėdos r.), Punia (Alytaus
r.), Raudondvaris (Kauno r.), Ukrinai
(Mažeikių r.), Vabalninkas (Biržų r.) ir
Vilkyškiai (Pagėgių sav.).
Būsimų mažųjų Lietuvos kultūros
sostinių vėliavos jų atstovams įteikia�
mos liepos mėnesį „Naisių vasaros“
festivalio metu. Rugsėjo mėnesį „Ma�
žųjų Lietuvos kultūros sostinių dienose
Vilniuje“ kiekvienas miestelis pristato
savo kraštą: Vilniaus Katedros aikštėje
pasirodo meno kolektyvai, bendruo�
menių atstovai pasakoja apie lankyti�
nas vietas, vykdomas veiklas, projek�
tus, dovanoja knygas, lankstinukus,
žemėlapius, vaišina kulinarinio pavel�
do patiekalais. 2016 m. spalio mėnesį
kai kurių mažųjų sostinių atstovai susi�
tiko Telšiuose vykusiame kultūros va�
dybos seminare „Projektų valdymas“,
kur ir kilo mintis surengti bendrą visų
mažųjų sostinių atstovų susitikimą, ku�
rio rezultatas – ši konferencija.
Naisių vasaros teatro ir bendruo�
menės kultūros rūmuose visus kon�
ferencijos dalyvius pasitiko Naisių –
pirmosios mažosios Lietuvos kultūros
sostinės – bendruomenės atstovai. Su
konferencijos programa ir numatyta
dienos veikla supažindino jos vedėja
bei projekto „Mažosios Lietuvos kultū�
ros sostinės“ koordinatorė Živilė Me�

2017 m. MLKS atstovai

diekšienė. Renginio dalyvius sveikino
šios iniciatyvos sumanytojas Lietuvos
Respublikos Seimo Kultūros komiteto
pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Jis
priminė, kad projekto tikslas – nešti
ir skleisti kultūros žinią mažuosiuose
miesteliuose bei kaimuose, nes čia yra
puiki terpė kurti, dalintis kūryba bei į
ją investuoti. Akcentavo, jog mažoji
kultūra – tai judėjimas už kultūringes�

ma projekto tęstinumo svarbą. Prista�
tymas buvo iliustruotas renginių nuo�
traukomis, kuriose užfiksuoti švenčių
akcentai jau liko Naisių bendruome�
nės istorijos metraštyje.

Lietuvos Respublikos kultūros mi
nisterijos Regionų kultūros sky
riaus vyriausioji specialistė Jadvyga
Lisevičiūtė
Aleksandro Stulginskio universi
teto Verslo ir kaimo plėtros vady
bos instituto profesorė dr. Vilma
Atkočiūnienė
Projekto „Mažosios Lietuvos kul
tūros sostinės“ koordinatorė Živilė
Mediekšienė
nį Lietuvos kaimą, kuriame kultūrinė
saviraiška turėtų tapti kasdienybės da�
limi. R. Karbauskis dėkojo už dalyva�
vimą šiame judėjime, už gražių idėjų
įgyvendinimą savo bendruomenėse,
už norą jomis dalintis su projekto par�
tneriais bei kitomis organizacijomis,
už drąsą nugalint iškilusius sunkumus.

Asociacijos „Naisių bendruomenė“
pirmininkė Rita Žukauskienė
Asociacijos „Naisių bendruomenė“
pirmininkės Ritos Žukauskienė prane�
šimo tema buvo „Naisių – pirmosios
mažosios Lietuvos kultūros sostinės –
gerosios praktikos pavyzdžiai“. Prisi�
mindama mažųjų sostinių judėjimo
pradžią, ji apžvelgė 2015 m. Naisiuose
vykusius renginius, įprasmintas seną�
sias bei naujai atsiradusias tradicijas.
Pranešėja kalbėjo apie iššūkius ben�
druomenei, naują patirtį ir sėkmingai
įgyvendintus sumanymus, pabrėžda�

Konferencijos dalyviai įdėmiai
klausė akademinio pranešimo, kurį
buvo parengusi ir pristatė Aleksandro
Stulginskio universiteto Verslo ir kai�
mo plėtros vadybos instituto profeso�
rė dr. Vilma Atkočiūnienė. Pranešime
„Kaimo bendruomenių gyvybingu�
mo stiprinimo modelis“, paremtame
moksliniais tyrimais, lektorė analizavo
Lietuvos kaimo vietovių situaciją, iššū�
kius pokyčių valdymui, kaimo vietovių
gyvybingumo kriterijus. Pabrėžė, kad
labai svarbu stiprinti gebėjimus per
ekonominį ir socialinį konkurencingu�
mą, būtina kovoti dėl kiekvieno vietos
žmogaus, o posakis „čia verta gyventi“
turėtų tapti vertybine nuostata. Baig�
dama pranešimą profesorė akcenta�
vo, kad energija turėtų būti nukreipta
į kaimo vietovių potencialą: tobulėji�
mą kuriant vertybes, gyventojų įtrau�
kimą į visuomeninę veiklą, darbas tu�
rėtų vykti ne kabinetuose, kiekvienas
gyventojas turėtų būti skatinamas
suprasti savo norus, lūkesčius.
Lietuvos Respublikos Seimo narės
Guodos Burokienės pranešimo „Ar
pavyko iššifruoti MLKS išsiųstą žinu�
tę?“ pagrindinis teiginys – kaimas yra
gyvas ir gražesnis, negu dažnai būna
pristatomas. Būdama Lietuvos kaimo
bendruomenių asociacijos prezidente
G. Burokienė kuravo ir rūpinosi mažų�
jų sostinių projektu, bendradarbiavo
su vietos bendruomenėmis, lankėsi
daugelio jų renginiuose. Pranešime ji
apžvelgė 2016 m. mažųjų sostinių vei�
klą, atkreipdama dėmesį į kiekvienos
originalumą, išskirtinumą, atradimus
ir gebėjimą susidoroti su iššūkiais.

2016 m. MLKS atstovai

Antrąją konferencijos dalį pradėjo
Lietuvos Respublikos kultūros minis�
terijos Regionų kultūros skyriaus vy�
riausioji specialistė Jadvyga Lisevičiū�
tė, įteikdama kultūros ministrės Lianos
Ruokytės-Jonsson padėkas visoms
2016 m. mažosioms Lietuvos kultūros
sostinėms. J. Lisevičiūtės pranešimas
„Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių
pasiekimai ir problemos“ – tai atlikto
tyrimo, kuriame dalyvavo visos mažo�
sios sostinės, apžvalga. Analizuodama
atsakymus į pateiktus klausimus, ji
džiaugėsi, kad buvo patvirtinta patarlė
„Daug rankų didžią naštą pakelia“. Ty�
rimo dalyviai pildydami klausimynus
apžvelgė visų metų renginius, iškilu�
sias problemas (patirties stoką, finan�
savimą, partnerių paiešką), įgytą pa�
tirtį, būdus rasti išeitį, galimybę keisti
bendruomenės kultūrinį gyvenimą.
Apibendrindama gautus atsakymus
pranešėja pasidžiaugė, kad mažųjų
sostinių projektas sutelkia bendruo�
menes, skatina savanorystę, Lietuvos
turizmo atgimimą, suteikia galimybę
savo gimtąsias vietas aplankyti po pa�
saulį pasklidusiems kraštiečiams.
Po šios apžvalgos vyko diskusija,
kuriai vadovavo Ž. Mediekšienė ir J. Li�
sevičiūtė. Jos metu 2016 m. mažųjų
sostinių atstovai trumpai apžvelgė nu�
veiktus darbus, pasidžiaugė pasiektais
rezultatais, dalijo patarimus šių metų
projekto dalyviams ir dėkojo judėjimo
sumanytojui LR Seimo Kultūros komi�
teto pirmininkui R. Karbauskiui.
Renginio pabaigoje muzikinę pro�
gramą dalyviams dovanojo „Naisių
vasaros teatro“ aktoriai. Į konferenciją
atvykę visų buvusių ir esamų mažų�
jų Lietuvos kultūros sostinių atstovai
patvirtino, kad projektas yra svarbus
ir reikalingas, puoselėjantis regionų
kultūrą, meilę ir pagarbą savam kraš�
tui, skleidžiantis turiningą kaimo ben�
druomenių gyvenimą.
Žydrūno Budzinausko nuotraukos
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GASČIŪNAI 2O17

GASČIŪNAI – ATGIMSTANČIŲ
KRAŠTO TRADICIJŲ ŽIDINYS
Gasčiūnai – derlingų žemių Šiaurės Lietuvos regionas, kur
iš kartos į kartą perduodamos ūkininkavimo tradicijos. Siekiantys save realizuoti kitur kuria verslus – gamybos, prekybos ir
paslaugų įmones. Visų bendruomenės narių iniciatyva kaimo
gyventojai gali džiaugtis tvarkinga aplinka, žydinčiais gėlynais
ir jaukiomis viešosiomis erdvėmis, kur susitikus smagu pabendrauti ir pasimėgauti ramybe, grožėtis aplinka.

Gasčiūnų varpinės varpas

Gasčiūnų bendruomenės
etnografinis muziejus
Kaimo istorijos vingiai siekia dar
XVII a., kai vietos žmonės Gasčiūnuo�
se pastatė medinę koplyčią. 1931 m.
klebono Flavijaus Žilinsko rūpesčiu
šventovė padidinta. Šiandien baž�
nyčia yra ne tik maldos namai, bet ir
vieta, kurioje vyksta koncertai, bran�
dinamos naujos kultūrinio gyvenimo
puoselėjimo mintys. Šventoriuje, ne�
toli arkinių kapinių tvoros vartų, sto�
vi į kultūros vertybių sąrašą įtraukta
varpinė, išskirtinė ir besipuikuojanti
skambų ir sodrų garsą skleidžiančiu
varpu. 1904 m. Gasčiūnuose kunigas

J. Gaudiešius įkūrė lietuvišką moky�
klą, kuri skaičiuoja antrą šimtmetį.
Dabar – Gasčiūnų pagrindinė mo�
kykla. Kaimo vaikų švietimas ir kul�
tūros puoselėjimas mokykloje ugdo
naują gasčiūniečių kartą. Mokykloje
vykdomos įvairios iniciatyvos, orga�
nizuojami renginiai ir užsiimama ak�
tyviomis veiklomis.
Gasčiūnai – nedidelis, bet kūry�
bingų ir aktyvių žmonių kaimas, tu�
rintis net du mėgėjų teatrus. Vienas
jų subūręs mokyklos bendruomenės
atstovus – mokyklos bendruomenės
teatras „Žibintas“, o antrasis – akty�

Gasčiūnai iš paukščio skrydžio
kuriame eksponuojami krašto namų
apyvokos, įvairūs buities daiktai, dar�
bo įrankiai, transporto priemonės ir
kt. Muziejuje galima susipažinti su
gausia eksponatų paroda, išgirsti
kraštietės Teresos Lengvinienės pa�
sakojimą apie mūsų krašto istoriją ir
buities kasdienybę. Greta etnografi�
nio muziejaus perstatytame buvusios
klebonijos pastate įkurtas Gasčiūnų
tradicinių amatų centras. Jame įreng�
tos audimo, medžio drožėjo, molio
žiedėjo kūrybinės erdvės, o pagrindi�
nę amatų centro salę puošia duonke�
pis – autentiška mūsų senolių turėta

RENGINIAI
Birželio 17 d. „Amatų diena 2017“.
Gasčiūnų tradicinių amatų centras,
Mokyklos g. 7, Gasčiūnai.
Birželio 25 d. tradicinė „Mėgėjų tea�
trų šventė 2017“. Gasčiūnų etno�
grafinio muziejaus kiemelis, Moky�
klos g. 7, Gasčiūnai.
Liepos mėn. meninių fotografijų ple�
neras ir jo darbų paroda. Gasčiūnų
tradicinių amatų centras, Moky�
klos g. 7, Gasčiūnai.
Rugpjūčio 24 d. „Sodžių palieka gan�
drai“. Gasčiūnų tradicinių amatų
centras, Mokyklos g. 7, Gasčiūnai.
Rugsėjo mėn. Žemdirbių šventė
„Duonos kelias“. Gasčiūnų tradici�
nių amatų centras, Mokyklos g. 7,
Gasčiūnai.
Gruodžio mėn. „Advento vakaras“.
Gasčiūnų tradicinių amatų centras,
Mokyklos g. 7, Gasčiūnai.

Gasčiūnų mėgėjų teatras „Kitaip“
vių kaimo gyventojų mėgėjų teatras
„Kitaip“. Abu mėgėjų teatrai aktyviai
dalyvauja rajoniniuose renginiuose,
festivaliuose ir kitų bendruomenių
šventėse, garsindami Gasčiūnus vi�
soje Lietuvoje. Teatro atstovus moty�
vuoja jų rodomų spektaklių įvertini�
mas Respublikiniame mėgėjų teatrų
festivalyje Kurtuvėnuose, Lietuvos
kaimo bendruomenių apdovanoji�
muose „Spindulys 2016“ skirta nomi�
nacija „Už kultūros puoselėjimą“.
Veiklių kaimo žmonių dėka Gasčiū�
nuose įkurtas etnografinis muziejus,

krosnis. Amatų centre vykdomos edu�
kacinės programos, organizuojami
senjorų susitikimų vakarai, vasaros
stovyklos vaikams, kalendorinių šven�
čių minėjimo renginiai ir kiti užimtu�
mą skatinantys projektai.
Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia,
Gasčiūnų pagrindinė mokykla, tra�
dicinių amatų centras ir etnografinis
muziejus kuria kaime atgimstančių
tradicijų židinį, kurį kursto bendruo�
menės nariai, puikūs pedagogai, kraš�
to istoriją visiems siekiantys papasa�
koti senjorai ir iniciatyvus jaunimas.
Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos
bažnyčia

Gasčiūnų amatų centras

Gasčiūnų pagrindinė mokykla

Rengėjai pasilieka teisę keis�
ti renginių datą. Tapkime draugais,
sekite informaciją mūsų „Facebo�
ok“ paskyroje „Gasčiūnų kaimo ben�
druomenė“. Išsamesnė informacija
apie renginius, amatų centro veiklą
ir muziejaus lankymą el. paštu gasciunu.bendruomene@gmail.com,
tel. +370 698 84 503, Giedrė.
Justinos Gendvilaitės nuotraukos
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MAŽIAUSIAS MIESTELIS LABANORAS DALINSIS
GAMTOS IR KULTŪROS TURTAIS

LABANORAS 2O17

Rūta BALIUKONIENĖ, Ona GYLIENĖ,
Elena KADZEVIČIENĖ, Simona KAZLIENĖ
Atstatytoji Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
Labanoras (Švenčionių r.) – jaukus
senųjų sodybų su tradiciniais etno�
grafiniais pastatais miestelis, garsė�
jantis ežeringomis apylinkėmis ir se�
nutėlės girios grožiu. Nors šiandien
Labanore nuolat gyvena tik iki 50 vie�
tos gyventojų, tačiau ši vieta žinoma
kone kiekvienam lietuviui: tai tikras
ramybės išsiilgusiųjų prieglobstis, dėl
turtingos istorijos ir puikios gamtinės
aplinkos atgimstantis kaip kultūros,
poilsio ir turizmo centras.
2017 m. mažosios Lietuvos kultūros
sostinės titulu pasipuošusį Labanorą
galima laikyti mažiausiu mūsų šalies
miesteliu. Jei žvilgtelėtume į pasku�
tiniojo (2011 m.) Lietuvos gyventojų
surašymo duomenis, surastume to�

gražiai pateikti surinktus grybus, bet
ir grybaudavo taip, kad grybienai ne�
padarydavo žalos ir panamėje, ir toli
nuo namų“, – rašė mokslininkė. O štai
didis Labanoro girios mylėtojas Leo�
nardas Grudzinskas taip aprašė 1965
m. Labanore įvykusią pirmąją Grybų
šventę: „Mykolo Apanavičiaus girinin�
kijos klojime vyko įvairiausių grybų
paroda. Moterys dainavo dainas apie
ūmėdėles, vilko iškeptus baravykus,
pelėdos išvirtą grybienę, apie maes�
tro Kiprą Petrauską, kuris grybų turguj
nupirko visą vežimą baravykų, ir La�
banoro kleboną Araminą, pasiklydusį
užu Peršokšnos begrybaujant.“
Istoriniuose šaltiniuose Labanoras
pirmą kartą buvo paminėtas XIV a.,

Be abejo, didžiausiu ir skambiausiu
metų renginiu taps tradicinė Labanorinės
šventė, vyksianti pirmąjį rugsėjo savaitgalį.
Tris dienas iš eilės – nuo penktadienio iki
sekmadienio – Labanoro Švč. Mergelės
Marijos bažnyčioje bus aukojamos Mišios
už šeimas, rėmėjus ir geradarius, miestelyje
klegės tradicinių amatų ir kultūros paveldo
gaminių mugė, vyks įvairių žanrų koncertai.
kius įrašus: Labanoras – 59 gyvento�
jai, Skiemonys – 38 gyventojai. Tačiau,
anot dr. Aurimo Repečkos, prie Skie�
monių miestelio prigludęs Skiemonių
kaimas, kuriame suskaičiuota dar 217
gyventojų. Riba, skirianti miestelį nuo
kaimo, sunkiai pastebima. Maža to, La�
banoro seniūnija yra rečiausiai apgy�
vendinta Lietuvos seniūnija: to paties
surašymo duomenimis, čia gyvena vos
1,3 žmogaus kvadratiniame kilometre.
Miestelį apsupę ežerai: šalia tyvuliuoja
Labanoras ir Dumblis, šiauriau – Aise�
tas ir Alnis. Tad nieko nuostabaus, kad
Labanoras tarsi magnetas traukia išsi�
ilgusius čionykštės gamtos grožio.
Puikią gamtos harmoniją savyje
saugo dosni miško gėrybių Labano�
ro giria. Apie šio krašto grybavimo
tradicijas yra nemažai rašiusi habil.
dr. Eugenija Šimkūnaitė. Anot jos,
ypač daug pinigo vietiniams atneš�
davo grybai. Mokėta juos tinkamai
sudžiovinti, gražiai suverti po puska�
pį ar kapą. Brangūs buvo aukštaičių
grybai ir dėl to, kad mokėdavo gra�
žiai surinkti, jų grybai būdavo švaru�
tėliai. Labanoro voveraites pirko ne
tik vietiniai, bet ir Piterio žydai. Jos,
sudėtos į nedideles balanines dėžu�
tes, pasiekdavo Niujorką ir Paryžių.
„Vietiniai gyventojai ne tik mokėjo

Unikalus pučiamasis instrumentas – Labanoro dūda

kai šias ir aplinkines vietoves didysis
kunigaikštis Jogaila padovanojo Vil�
niaus vyskupui lietuvių pakrikštijimo
ir Vilniaus vyskupijos įsteigimo proga.
Tuo laikotarpiu prie Labanoro dvaro
pradėjo augti ir miestelis. Vyskupo
Valerijono Protasevičiaus laikais iš
dvaro buvo pasitraukę valstiečiai, bet
Žygimanto Augusto įsakymu priversti
sugrįžti atgal. Pasakojama, kad dvasiš�
kiai nesugyveno su dvaro savininkais,
tad miestelio dalis su bažnyčia buvo
vadinama Kunigiškiais, o kita – Dvariš�
kiais. Kiekviena miestelio dalis turėjo
savas kapines – jos yra ir šiandien.
Labanoras išgyveno daug istorinių
įvykių, palikusių miestelyje savo pėd�
saką. Jo neaplenkė 1863 m. sukilimas,
kuriame dalyvavo per 300 žmonių.
Spaudos draudimo laikotarpiu La�
banoro klebonas Aleksandras Burba
labai aktyviai kovojo už lietuvybę.

Šernų šeimynėlė

Jis artimai bendravo su žmonėmis,
lankydamas parapijiečius užrašinėjo
tautosaką, platino lietuviškas kny�
gas, organizavo jų slaptą pristatymą,
knygnešių veiklą, kovojo už blaivybę.
1886 m. už šią veiklą buvo išsiųstas į
Gardino vienuolyną. Spaudos drau�
dimo laikotarpiu garsėjo Labanoro
knygnešiai, vienas jų – zakristijonas ir
daraktorius Karolis Baužys. XIX a. pa�
baigoje Labanore gyveno Petrauskų
šeima, joje augo būsimasis kompo�
zitorius Mikas Petrauskas ir daininin�
kas Kipras Petrauskas. Jų tėvas Jonas
Petrauskas buvo Labanoro bažnyčios
vargonininkas, vėliau jį pakeitė sūnus
Mikas, maldos namuose rengdavęs
viešus koncertus.

XX a. pradžioje Labanoras garsėjo
dideliu turgumi, geros kokybės na�
minuke, viliojo begale krautuvėlių.
Žmonės nuo seno vertėsi medžiokle,
žvejyba, drevine bitininkyste, uogau�
davo ir grybaudavo. Deja, Labanoro
neaplenkė Pirmasis pasaulinis karas, o
Nepriklausomybės pradžioje miestelį
buvo užėmę lenkai. 1920 m. lapkritį
Labanoras buvo išlaisvintas, bet pro
jį paspruko garsioji lenkų kavalerijos
brigada, veikusi Lietuvos kariuomenės
užnugaryje. 1923 m. čia gyveno 443
žmonės, tarp jų – kelios žydų šeimos,
kurios vertėsi prekyba. 1939 m. dalį
Vilniaus krašto prijungus prie Lietuvos,
Labanoras buvo priskirtas Švenčionė�
lių apskričiai. Netrukus miesteliui ir vėl
teko išgyventi karą, žydų genocidą, ko�
vas už Lietuvos laisvę... 1944 m. rudenį
prie Labanoro veikė P. Lipinskio (Bara�
vyko) Lietuvos partizanų būrys, plates�
nėje apylinkėje – Tigro rinktinė. 1945
m. pavasarį Labanoro girioje beveik
400 Tigro rinktinės partizanų kovėsi su
reguliarios kariuomenės pajėgomis ir
patyrė skaudžių netekčių: žuvo 83 par�
tizanai, 9 jų vadai. Po Antrojo pasauli�
nio karo Labanoras išgyveno istoriją,
būdingą daugeliui Lietuvos miestelių
ir kaimų: gyventojų skaičius ėmė ma�
žėti, nes vystantis pramonei dalis laba�
noriškių persikėlė į miestus.

Įspūdingiausia Labanoro architek�
tūrinė dominantė ir miestelio simbo�
lis – medinė Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčia, pastatyta 1820 m.
(2009 m. gruodžio 21-osios naktį baž�
nyčia sudegė, tačiau netrukus buvo
atstatyta). Anot senųjų Labanoro
gyventojų, bažnyčia buvo pastatyta
stebuklingoje vietoje, kur anksti rytą
žmonės rado ant aukšto kalno misti�
nės jėgos perkeltus bažnyčios staty�
bai skirtus medinius rąstus ir ant kar�
ties iškeltą šv. Marijos paveikslą. Nuo
to laiko rugsėjo 8-ąją švenčiama La�
banoro Švč. Mergelės Marijos gimimo
diena, vadinama Labanorine.
Per atlaidus Labanoro apylinkėse
buvo grojama Labanoro dūdomis,
gaminamomis iš jaučių odos, medi�
nio pūtiklio ir dviejų birbynių. Šis re�
tas pučiamasis muzikos instrumentas,
dar vadinamas kūline su ūku, įamžin�
tas dailininko Alberto Gursko sukur�
tame ir Lietuvos heraldikos komisijos
patvirtiname Labanoro herbe: jame
sidabriniame lauke juodas ant užpa�
kalinių kojų stovintis šernas sidabrine
iltimi groja raudonu dūdmaišiu.
Mažosios Lietuvos kultūros sos�
tinės vardas Labanoro miesteliui – ir
garbė, ir didelis įpareigojimas. Visus
metus skirtingose Labanoro erdvėse
vyks įvairūs renginiai: profesionalių
menininkų parodos, dainuojamosios
poezijos vakarai, fotografijų konkur�
sai, susitikimai su kultūros, meno
žmonėmis ir visuomenės veikėjais,
įvairūs koncertai. Ypač daug dėmesio
žadama skirti edukacinei veiklai – visi
norintys galės dalyvauti edukacinėse
programose „Naminės duonos kepi�
mas“, „Tradicinių aukštaitiškų juostų
pynimas“, „Kanapinė tekstilė“, „Šiaudi�
nių sodų pynimas“, „Žolynų magija“ ir
kt. Populiarinant UNESCO nemateria�
lų kultūros paveldą – sutartines – La�
banore bus organizuojami sutartinių
giedojimo vakarai. Birželio mėnesį
Labanore vyko Aukštaitijos regiono
kaimo bendruomenių sąskrydis.
Tikimasi, kad 2017 m. renginių pro�
gramą paįvairins ir žymiajai Labanoro
dūdai dedikuotas renginys: Aukštai�
tijos nacionalinio parko ir Labanoro
regioninio parko direkcija Lietuvos
kultūros tarybai yra pateikusi projek�
tą „Labanoro dūda – kultūros pavel�
das, vienijantis tautas ir kultūras“. Jei
projektas bus finansuojamas, žiūro�
vai stebės tarptautinį dūdmaišininkų
susipūtimą, turės galimybę dalyvauti
teminėje diskusijoje ir klausytis unika�
laus dūdmaišininkų koncerto.
Algio Jakšto ir Rimanto Nalivaikos nuotraukos
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PAEŽERIAI 2O17

PAEŽERIŲ BENDRUOMENĖ
Paežerių kaimo bendruomenė, įsikūrusi ant vaizdingo Paežerių ežero
kranto, gyvuoja nuo 2008 metų balandžio mėnesio. Bendruomenės tiks
lai – vienyti Paežerių kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones, ugdyti
gyventojų bendruomeniškumą, skatinti domėjimąsi savo krašto istorija,
ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę, rūpintis Paežerių ir
aplinkinių kaimų gerove, gyventojų akiračio plėtimu, stiprinti tarpusavio
bendradarbiavimą.
Bendruomenė vienija 76 narius, bet vis daugiau gyventojų įsitraukia į
bendruomenės gretas ir jos veiklą. Pirmasis prie bendruomenės vairo sto
jo Algirdas Araminas ir jai vadovavo iki 2015 metų. Tais pačiais metais iš
rinktas dabartinis bendruomenės pirmininkas Egidijus Galinaitis.
Per 2015–2016 metus bendruome�
nė daug padirbėjo: sutvarkė ir įrengė
poilsio zoną prie „Aukso rago“ iškyšu�
lio, kurį prisimena vyresnio amžiaus
žmonės ir iš aplinkinių rajonų. Prieš
30–40 metų čia vykdavo nuostabūs
festivaliai. Bendruomenė nori atgai�
vinti šią gražią tradiciją ir ateityje reng�
ti festivalius, poezijos vakarus, popie�
tes, koncertus, plenerus. Tikimės, kad
graži Paežerių dvaro ir ežero aplinka
pritrauks dar daugiau lankytojų.
Bendruomenė didžiuojasi, jog
šiais metais išrinkta viena iš dešimties
mažųjų Lietuvos kultūros sostinių.
Šis vardas įpareigoja dar labiau pasi�
stengti.
Džiugu, kad bendruomenė glau�
džiai bendradarbiauja ne tik su kito�
mis bendruomenėmis, bet ir su rajo�

no saviveiklininkais, meno mylėtojais
ir jo kūrėjais.
Bendruomenė dar labai jauna –
skaičiuojanti tik devintus metus, bet
noras, entuziazmas, veiklūs žmonės
neleidžia atsipūsti ir stovėti vietoje.
Bendruomenė jau spėjo įgyven�
dinti keletą projektų: 2008 metais –
„Kaštonai dar mena senovę“, „Gera
kurti drauge“, „Augam saugūs ir svei�
ki’“, 2012 metais – „Sveikame kūne –
sveika siela“.
Mažosios Lietuvos kultūros sosti�
nės titulas ne tik kelia pasididžiavimą
paežeriečiams ir Suvalkijos (Sūduvos)
kultūros centro-muziejaus darbuoto�
jams, bet ir įpareigoja ieškoti naujų
veiklos būdų puoselėjant kultūrines
Suvalkijos regiono vertybes.

Sūduvių amatų šventė Paežerių dvare

Prisistatymas Vilniuje

Kviečiame Jus
aplankyti Paežerių
dvaro sodybą,
pasigrožėti naujai
restauruotais rūmais
ir juose įrengtomis
ekspozicijomis,
prisiglausti prie galiūno
ąžuolo, pasivaikščioti
parko takeliais.
Paežerės talka

Kryžiaus atstatymo iškilmės

Kryžiaus atstatymo iškilmės

Bendruomenių sąskrydis
RENGINIAI
Kovo mėn. mažosios Lietuvos kultū�
ros sostinės Paežerių atidarymo
šventė; Kazio Bradūno 100-ųjų gi�
mimo metinių minėjimas.
Balandžio mėn. velykinė šeimų šven�
tė; Partizanų pagerbimo, kariuo�
menės ir visuomenės diena.
Gegužės mėn. muziejų naktis.
Birželio mėn. sūduvių amatų šventė;
Joninių šventė Paežerių dvaro so�
dyboje.
Liepos mėn. šeimų šventė.
Rugpjūčio–rugsėjo mėn. „Paežerių
dvaro festivalis“.
Spalio mėn. Lietuvos muziejų kelio
„Vasario 16-osios kūrėjai ir puose�
lėtojai“ renginys.
Spalio–gruodžio mėn. renginys „Tie�
sos ir meilės keliu…“; dvarų seno�
vinės muzikos festivalio „Viva la
musica” koncertai.
Konkrečias renginių datas
galite rasti mūsų svetainėje adresu
www.paezeriai.info.
Paežerių bendruomenės archyvo nuotraukos
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PALŪŠĖ – KAIMAS, KURIAM NAUJOS GYVYBĖS ĮKVĖPĖ
AMBICINGA BENDRUOMENĖ
Kas keliavo po Rytų Aukštaitiją, negalėjo aplenkti Palūšės – nuostabaus
kaimelio, jaukiai įsitaisiusio Lūšių ežero pakrantėje. Iš trijų pusių jį supa
nepaprasto grožio kalvos, apaugusios sakais ir viržiais kvepiančiais pu
šynais, o šiaurės vakarinį kaimo pakraštį meiliai glosto ežeras, kas vakarą
savo guolin nusivedantis „po saulę“. Tai seniausio Lietuvoje – Aukštaitijos –
nacionalinio parko širdis. Čia įsikūręs Palūšės lankytojų centras siūlo susi
pažinti su nuostabia krašto gamta, kultūrinėmis ir istorinėmis vertybėmis.
Aukštaitijos nacionalinis parkas yra puiki vieta tiek norintiems geriau pa
žinti gamtą ir Aukštaitijos kultūros paveldą, tiek pageidaujantiems tiesiog
atsipūsti nuo miestų triukšmo.
Archeologiniai radiniai rodo, kad dabartinėje Aukštaitijos nacio
nalinio parko teritorijoje žmonių gyventa jau IX–VIII tūkstantmetyje
prieš Kristų. Daugiau kaip dešimties tūkstantmečių žmonių veiklos
pėdsakai ir daugybės kartų kultūrinis palikimas šiandien yra vie
na iš didžiausių parke saugomų vertybių. Čia galima sužinoti apie
mūsų protėvių gyvenimą akmens amžiuje, jų kovas su kalavijuo
čiais viduramžiais ir susipažinti su XVIII–XX a. aukštaitiškais papro
čiais, tradicijomis, verslais bei tautosaka. Senovę ir didingą praeitį
mena gausybė istorijos, archeologijos ir architektūros paminklų.
Žiemą Palūšė snūduriuoja, apklo�
ta sniego patalais. Tik kartkartėmis
aktyvi bendruomenė pažadina visus,
kviesdama jaukiai pavakaroti adven�
to vakarą ar aptarti naujų idėjų, kurios
pavasariui išaušus gali tapti realiais
projektais. Saulei kopiant dangumi vis
aukštyn, kaimas nubunda, ir gyveni�
mas jame verda iki pat vėlyvo rudens.
Tuomet Palūšė tampa vandens turiz�
mo ir sporto mėgėjų traukos centru.
Ramaus, romantiško ar jaunatviškai
aktyvaus poilsio mėgėjų gausiai lan�
komas kaimas virsta mažu kultūros
centru. Tai ir yra pagrindinis kaimo
bendruomenės siekis.
Palūšės kaimo bendruomenė, su�
sibūrusi 2009 metais, parengė plėtros
viziją, ją pristatė rajono valdžios atsto�
vams ir pasiraitojo rankoves darbui.
Bendruomenės tikslas – atgaivinti
Palūšės kaimą, padaryti jį tokį patrau�
klų ir įdomų kaip ir pajūrio kurortiniai
miesteliai. Palūšė turėtų tapti Aukštai�
tijos nacionalinio parko ir Ignalinos
rajono kurortinės vietovės pasidi�
džiavimu. Pagrindinė kaimo vystymo
kryptis – kaimo infrastruktūros plėtra
ir kultūrinio gyvenimo puoselėjimas.
Nors aktyvas nedidelis, tačiau užmojai
išties ambicingi.
Pagrindiniai bendruomenės
įgyvendinti projektai
Įrengta paplūdimio tinklinio aikš�
telė, kurioje kasmet vyksta varžybos
bendruomenės pirmininko taurei lai�
mėti. Tokiu būdu skatinama gyventi
sveikai ir aktyviai. Ši vieta ypač patin�
ka jaunimui. Vietiniai gyventojai sako,
kad jei rudenį nesuvyniotume tinklo,
tai aistringi tinklininkai iš viso rajono
čia žaistų ir žiemą.

Organizuotas
skulptorių
pleneras, kurio metu sukurtos
5 skulptūros puošia kaimą.
Įgyvendinant šį projektą akty�
viai įsitraukė visa bendruome�
nė – parengė skulptūrų mon�
tavimo vietas, tvarkė darbo aplinką,
vakarojo su skulptoriais.
Įrengtas pasivaikščiojimo takas su
poilsio zonomis pietrytiniame ežero
krante, pontoninis lieptas ir plaustasscena, nuolat naudojamas įvairių ren�
ginių metu. Tai buvo sena bendruo�
menės svajonė. Ją įgyvendinę, turime
puikią galimybę kasmet organizuoti
bardų naktinius koncertus scenoje
ant vandens.
Įkurtas amatų centras. Bendruo�
menė siekia, kad kraštui būdingi
amatai būtų pristatomi gyvai, todėl
amatų centro kieme kasmet organi�
zuojamas kermošius „Lūšių rudenėlis“.
Į jį suguža gausus būrys ne tik norin�
čių parduoti savo dirbinius, bet ir pri�
statyti amatą, kurį puoselėja iš kartos
į kartą. Čia gyvai galima susipažinti su
kalvystės, žolininkystės, drožybos, vė�
limo ir kitais amatais.
Išleista knyga „Palūšė: savita mažo
kaimelio istorija“. Kaime nuolat mažė�
jant gyventojų, jau seniai nėra moky�
klos, uždarytas paštas, vis rečiau va�
žiuoja autobusai... Tačiau išsaugotas
pagrindinis kultūros židinys – biblio�
teka, kurioje dažniausiai susiburiama
susitikti su knygų autoriais, pažymėti
įžymias datas, o ilgais žiemos vaka�
rais – tiesiog bendrai pavakaroti. Bibli�
otekininkė Rita Ramanauskienė, ilgus
metus rinkusi medžiagą apie Palūšės
kaimą, savitai ją perteikė per kelių
kaimo šeimų gyvenimų istorijas. Už

kraštotyrinį ir literatūrinį darbą, glau�
dų ryšį su vietos bendruomene 2016
metais jai suteiktas Metų biblioteki�
ninko vardas.
Senos naujai atkurtos tradicijos
Palūšė seniai mėgstama vandens
sporto aistruolių ir turistų. Siekdama
populiarinti vandens sportą ir pramo�
gas, Palūšės bendruomenė kartu su
Panevėžio jachtklubu jau 6 metus iš ei�
lės organizuoja Palūšės regatą, į kurią
susirenka buriuotojai ne tik iš Panevė�
žio, bet ir iš Kupiškio, Anykščių, Ukmer�
gės, Vilniaus, Marijampolės, Kauno.
Šešerius metus vyko kaimo kapelų
varžytuvės „Susgrojam, broliai, prie
Lūšių“. Draugiškose varžytuvėse jau
dalyvavo dešimt kaimo kapelų. Ežero
bangomis vilnijo ne tik šeimininkų,
bet ir uteniškių, zarasiškių, panevėžiš�
kių, vilniškių ir net varėniškių dainos,
scenos grindis drebino „Šviesos“ ir
„Vilniaus pynimėlio“ šokėjų klumpės.
Sėkmingai atgaivinta Ažugavų tra�
dicija ir puoselėjama Blynakepio šven�
tė. Kartu su Aukštaitijos nacionalinio
parko ir Labanoro regioninio parko di�
rekcija kiekvieną pavasarį Užgavėnių
šventės metu kaimo gyventojai žadi�
nami iš žiemos snaudulio, primenama,
kad laikas miego patalus nusimesti ir
naujus metus darbingai pradėti.
Palūšės bendruomenė didžiuojasi
mažosios Lietuvos kultūros sostinės
2017 vardu, kuris įpareigoja jį patei�
sinti ir siekti užsibrėžtų tikslų.

PALŪŠĖ 2O17

Linksmoji Lūšių regata – karnavalinis plaukimas
netradicinėmis irklinėmis
priemonėmis – tapo vasaros vandens pramogų pagrindiniu akcentu, sutraukiančiu gausų žiūrovų būrį.
Šių varžybų metu komisijai
tikrai sunku atrinkti išradingiausius, kai rungiasi plaukiantys krosnimis, lovomis,
kopėčiomis ar klozetais.
RENGINIAI
Balandžio 10 d. vakaras su margučių
dažymo meistrais.
Gegužės 19 – spalio 21 d. rašomo�
sios kūrybos konkursas „Ir vėl grįž�
tu aš į Palūšę“.
Birželio 10 d. vasaros sezono atidary�
mo šventė „Valtininko diena“.
Liepos 6 d. Valstybės dienos minėjimas.
Rugpjūčio 5–13 d. tapybos pleneras
„Ant bangos!“
Rugpjūčio 5–13 d. vasaros festivalis
visai šeimai „Palūšės vėjai“:
rugpjūčio 5 d. „Palūšės regatos
2017“ atidarymas, 1–3 plauki�
mai, mišrių porų 2x2 paplūdimio
tinklinio varžybos, 3x3 krepšinio
varžybos, „Linksmoji Lūšių regata“
(karnavalinis plaukimas netradici�
nėmis priemonėmis), nakties kon�
certinė programa ant vandens;
rugpjūčio 6 d. „Palūšės regata“,
4–5 plaukimai, pėsčiųjų ir šiaurie�
tiškojo ėjimo žygis, vietos savivei�
klininkų koncertinė programa, re�
gatos uždarymas;
rugpjūčio 9 d. susitikimas su ple�
nero „Ant bangos“ dalyviais Palū�
šės bibliotekoje;
rugpjūčio 10 d. kino seansas po
atviru dangumi;
rugpjūčio 11 d. kaimo kapelų var�
žytuvės „Susgrojam, broliai, prie
Lūšių!“;
rugpjūčio 12 d. teatro po atviru
dangumi diena;
rugpjūčio 13 d. sakralinės mu�
zikos diena Palūšės bažnyčioje ir
scenoje prie Miko Petrausko pa�
minklo, festivalio „Palūšės vėjai“
uždarymas.
Rugsėjo 30 d. kermošius „Lūšių rude�
nėlis“.
Gruodžio 8 d. advento vakaras „Geru�
mas virpa stygose gitarų“.
Palūšės bendruomenės archyvo nuotraukos
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PRIEKULĖ

Priekulės pradžia – Paminijo kaimo
seniūno Luko Priekulės sodyba, pirmą
kartą istorijos šaltiniuose paminėta
1540 metais. Hansas Karalius, gimęs ir
užaugęs Drukiuose prie Priekulės, na�
grinėjo Priekulės pavadinimą ir savo
tyrinėjimus paskelbė 1972 m. gruo�
džio mėnesio „Memeler Dampfboot”
numeryje. Pasak jo, 1540 m. Priekulė
dar buvo kaimo „prie Minijos“ dalis.
1584 ir 1650 metų žemėlapiuose yra
minima Preckol, o 1631 m. – Prekols
vietovė. Kituose šaltiniuose randami
pavadinimai Prekule, Prockulies ir
Prokolss (pirmoji „o“ raidė rašoma su
dviem taškeliais viršuje). Tokį pavadi�
nimų skirtingumą galima paaiškinti
tuo, kad tuo metu nebuvo jokių nusi�
stovėjusių rašybos taisyklių.
XVI a. pab. – XIX. pab. Priekulės is�
torinis branduolys gyvavo kaip dvie�
jų stambių objektų – kulminio dvaro
sodybos bei bažnyčios su klebonija
junginys. Jį papildė senoji prekyvietė
šiaurės vakarų pakraštyje, garsi kulmi�
nė karčema bei keletas smulkesnių so�
dybų (gal nuomininkų dvaro žemėje).

Priekulė 1948 m. gavo miesto tei�
ses, o 1950−1959 m. miestas buvo
Priekulės rajono centras. Priekulėje
1865 m. darbą pradėjo spaustuvė,
kurią įkūrė Priekulės našlaičių prie�
glaudos savininkas F. Šrėderis, siekda�
mas materialiai remti prieglaudą. Joje
leido ir spausdino vien tik lietuvišką
literatūrą − kalendorius, religinio tu�
rinio knygas kaimui. 1875 m. joje iš�
spausdintos 46 pavadinimų lietuviš�
kos knygos. Jos įpėdinis Jurgis Traušys
taip pat atsižvelgė į kaimo gyventojų
poreikius, 1876–1918 m. išspausdino
222 knygas ir 8 periodinius leidinius,
tarp jų (spaudos draudimo laikotar�
piu) ir Didžiajai Lietuvai. Abu spaus�
tuvininkai išspausdino tiek daug lie�
tuviškų leidinių, kad Priekulė tapo
ketvirtuoju Mažosios Lietuvos miestu
pagal išleistų spaudinių kiekį. Savo
įmonėje F. Šrėderis ir J. Traušys rengė
vietinius poligrafijos specialistus. Ga�
lima sakyti, kad tai buvo pirmoji poli�
grafijos mokykla Lietuvoje.
Priekulėje XX a. viduryje veikė
jaunimo draugija „Viltis“, bibliotekos,
knygynėliai. Svarbūs kultūros veikė�
jų F. Masalskio (J. Bretkūno „Postilės“
redaktoriaus), J. Aldo (L. Zengštako
giesmyno bendradarbio), lietuvių lek�
sikografinės medžiagos rinkėjo K. V. A.
Cipelio, jo sūnaus, pirmojo lietuviško
laikraščio redaktoriaus R. A. Cipelio,
žurnalisto vertėjo V. Kučiaus, knygų
autorių kunigų E. Endrulaičio, V. Gai�
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Teisingai atsakę į klausimus ir
išsprendę kitas užduotis, gautus
atsakymus surašykite į jiems skirtas
vietas ir sužinokite „Prokul“
užduoties atsakymą.

I. Klausimai (Horizontaliai)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.

Patraukliausias gamtos kampelis Priekulėje.
2.
Gyvūnas, pavaizduotas Priekulės herbe.
3.
Per Priekulę tekanti upė.
Žymus vokiečių rašytojas, Priekulėje
4.
dirbęs teisėju, įsteigęs mėgėjų
5.
teatro trupę.
Parkas, kuriame palaidotas žymusis
6.
Priekulės spaustuvininkas J. F. Šrėderis.
7.
XIX a. pabaigoje –
XX a. pradžioje
8.
Priekulėje veikusi
įstaiga, daug prisidėjusi prie Mažosios Lietuvos kultūros puoselėjimo.
Produkcija, kuria garsėjo ilgą laiką Priekulėje veikusi gamykla.
Garsi Lietuvos rašytoja, kurios memorialinis muziejus įsteigtas Priekulėje.

II. Sujunkite

skaičius ir iš
likusių skaičių
sudėliokite
užduoties
atsakymą, kai:

1
2
3
4
5
6
7
8

A
Ą
B
C
Č
D
E
Ę

9 Ė
10	F
11 G
12 H
13 I
14 Į
15 Y
16 J

17
18
19
20
21
22
23
24

K
L
M
N
O
P
R
S

25
26
27
28
29
30
31
32

Š
T
U
Ų
Ū
V
Z
Ž

III.
2.

4.

3.
1587 m. įsteigta evangelikų
liuteronų parapija, o 1693 m. pa�
statyta bažnyčia. Pirmosios žinios
apie mokytojus Priekulėje siekia
1594 metus. Išlikęs pirmosios
liaudies mokyklos pastatas Pa�
marių gatvėje, statytas XIX a. I pu�
sėje. Mokykla XVII−XVIII a. veikė prie
parapinės bažnyčios. Po1736 m. mo�
kyklų reformos tapo liaudies mokykla.
Mokyklų pagrindiniais mokytojais liko
kunigų padėjėjai precentoriai.
Gyvenvietė iš esmės pradėjo keistis
XIX a. viduryje. Tada Priekulę perkirto
visai nauja kryptimi nutiestas plentas
iš Klaipėdos. Pagal tipinį Rytprūsių val�
dinės architektūros projektą šiauriau
Priekulės (atokiau nuo senosios gyven�
vietės) 1875 m. nutiestas Klaipėdos–
Tilžės geležinkelis. Priekulė iš dvaro ir
kaimo XX a. išaugo iki valsčiaus ir ra�
jono centro. Nuo XVIII a. iki XX a. pra�
džios Priekulė buvo valsčiaus centras,
kuriam vienu metu priklausė net Nida.
Priekulėje XX a. viduryje veikė įvairios
valdiškos ir privačios įstaigos. Šiame
valsčiaus centre veikė valsčiaus namai,
teismas, policija, muitinė, advokatų
kontoros, paštas, girininkija, bankai ir
taupomosios kasos, mokyklos, vaikų
darželis, jaunimo auklėjimo įstaiga
Gropiškiuose, gydymo įstaigos ir vais�
tinė, įvairios parduotuvės, gamyklos,
amatininkų įmonės, viešbučiai ir maiti�
nimo įstaigos bei draugijos. Ūkinę vei�
klą vykdė dvarai ir didesni ūkiai.

5.
6. „Bžk•s“
kabamieji tiltai per Miniją

1. Romano „Vilius Karalius“ autorė
 ••
2. „Vingio“ •

galaičio (palaidotas Priekulėje Elniš�
kės kapinėse) ir kitų darbai.
1860−1863 metais Priekulės teis�
me (Naujoji g. 3) dirbo vokiečių teisė�
jas ir rašytojas Ernstas Vichertas (1831
03 11–1902 01 21). Jis žinomas kaip
knygos „Lietuviškos istorijos” autorius.
Plačiai pasklido vokiečių rašytojo lie�
tuviškos tematikos kūriniai. 2009 m.
atidengta memorialinė lenta teisėjui,
rašytojui, lietuviškų apysakų autoriui
Ernstui Vichertui ant pastato Naujojo�
je g. 3, kur dabar veikia muzikos mo�
kykla ir biblioteka.
Priekulėje nuo 1960 m. gyveno ir
kūrė Mažosios Lietuvos metraštininkė,
rašytoja Ieva Simonaitytė. Jos name
dabar įkurtas memorialinis muzie�
jus. Priekulės centre stovi paminklas
Šventvakarių Ėvei – Ievai Simonaitytei.
I. Simonaitytės memorialinis muziejus
kiekvienais metais sulaukia lankyto�
jų iš Lietuvos ir kitų Europos šalių. Čia
vyksta tradiciniai renginiai: susitikimai
su rašytojais, žymiais meno veikėjais,
rengiami koncertai, skaitovų vakarai
„Muziejų naktys“ ir įvairūs renginiai ra�
šytojai atminti.
Priekulės bendruomenės archyvo nuotraukos

5. Mažosios Lietuvos leidėjas
ir spaustuvininkas
•  (F=N)

3. • aikštė
4. „Vymerio“ •

IV. Suraskite ir išbraukykite lietuvininkų tarmės žodžius ir asmenvardžius.
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PUNIA – MARGIRIO LEGENDŲ KRAŠTAS
Punia – gyvenvietė Alytaus rajone, dešiniajame Nemuno
krante (ties Punelės žiotimis), Nemuno kilpų regioniniame
parke. Seniūnijos centras.
Pirmąkart Punia minima 1382 m. Vygando Marburgie
čio kronikoje, XIII–XIV a. ant piliakalnio stovėjo Punios pilis.
1387 m. Skirgailai padovanotame Trakų kunigaikštystės ap
rašyme Punia yra vadinama pilaite ir miesteliu. Medinė pilis
buvo sudeginta, XV a. pradžioje atstatyta. Apie 1400 metus
tai buvo Punios pilis, kurioje žiemą daug laiko praleisdavo
LDK kunigaikštis Vytautas. 1503 m. karalius Aleksandras
gyvenvietei suteikė Magdeburgo teises. XVI a. viduryje Pu
nios pilis vėl sudegė, o XVI a. pabaigoje pastatyti nauji dideli
dvaro rūmai (pagal atkastą pamatų dalį spėjama, kad jie irgi
buvę mediniai, tik atskiros dalys mūrinės), galbūt priklausę
Gonsevskiams, tuo metu valdžiusiems Punią.
LANKYTINOS VIETOS
Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje, pastatytoje 1863 m., susijungia
baroko ir klasicizmo architektūra.
Pirmoji bažnyčia Punioje pastatyta
1425 metais. Pasakojama, kad ją sta�
tyti paliepęs Vytautas Didysis, todėl jo
atminimas gerbiamas iki šių dienų –
bažnyčioje greta Punios herbo kabo
šio kunigaikščio portretas.
Šv. Jurgio bokšto formos mūrinė koplytėlė, skirta 1831 m. sukilimo
dalyviams atminti. Tuometis Punios
klebonas Juozapas Klikovičius daly�
vavo sukilime, vėliau slapstėsi, tačiau
1837 m. Kalvarijoje buvo areštuotas.
Manoma, kad dabartinėje koplytėlės
vietoje ir buvo pastatyta pirmoji Pu�
nios bažnyčia.
Punios piliakalnis yra vienas di�
džiausių ir gražiausių Lietuvoje. Stūk�
so Nemuno ir Punelės santakoje. Nuo
piliakalnio viršūnės atsiveria graži pa�
norama: plati Nemuno juosta ir kita�
pus upės esantis Punios šilas, kuris yra
vienas seniausių ir aukščiausių miškų
Lietuvoje. Piliakalnio papėdėje į Pu�
nelės upelį įteka laiptuotas Nečiuikos
šaltinėlis, gavęs pavadinimą nuo ka�
daise greta buvusio tokio pat pavadi�
nimo dvaro.
Raižių mečetė – totorių meče�
tė Raižių kaime. Mečetė pirmą kartą
šaltiniuose paminėta 1663 m., da�
bartinė pastatyta 1889 m., renovuo�
ta 1993 m. Joje stovi seniausias ži�
nomas minbaras, datuojamas 1686
m. Jis gausiai puoštas kaligrafiniais
rašmenimis ir augaliniu ornamentu.
Mečetė yra veikianti, per didžiąsias
islamo šventes į mečetę susirenka
150–200 žmonių.
2010 m. netoli mečetės, ant kalne�
lio, atidengtas paminklas Vytautui
Didžiajam (skulpt. Jonas Jagėla).

PUNIA 2O17

Vaizdas nuo Punios piliakalnio

TRADICINĖS ŠVENTĖS
Šaškių turnyras, skirtas Lais�
vės gynėjų dienai paminėti ir sporto
meistrui Stanislovui Kamarauskui at�
minti, kasmet suburia šio sporto mė�
gėjus ne tik iš Punios ir Alytaus, bet ir
Elektrėnų, Kauno.
Tampa gražia tradicija Punioje Lie�
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dieną – kovo 11-ąją – paminėti liau�
diškos muzikos kapelų varžytuvėmis „Ant Nemuno kranto“.
Liepos mėnesio pabaigoje Punio�
je tradiciškai švenčiama šviežios duo�
nelės Oninių šventė. Ji vyko jau 15
kartų ir kasmet sutraukia vis daugiau
žiūrovų ir dalyvių. Šventėje galima iš�
bandyti įdomias pramogas: pasivaži�
nėjimą žirgų traukiamu vežimaičiu ir

Oninės Punioje
karieta, akies ir rankos taiklumą kartu
su Alytaus lankininkų klubu „Žalia�
sis lankas“. Veikia šventinė prekyba.
Mažiausieji šventės dalyviai dūksta
įvairiuose atrakcionuose. Išskirtiniu
dėmesiu apdovanojamos varduvi�
ninkės Onos ir Onutės – tradiciškai

Punia priskiriama prie
14 ankstyvųjų LDK miestų,
ji beveik 400 metų turėjo
Magdeburgo teises.
Punia suklestėjo XVII amžiuje, tačiau XVIII a. pradžioje
dėl Šiaurės karo smarkiai
nukentėjo – sudegė didelė
dalis miesto ir dvaro rūmai.
1764 m. miestelio žemėlapyje užfiksuotas gatvių
planas išliko iki mūsų dienų.
XVIII a. pabaigoje pastatyta
mūrinė rotušė.
joms būna paruoštas vaišių stalas su
namine pirmojo javų derliaus duona,
pyragu, sūriu, gira. Svečius linksmina
liaudiškos muzikos kapelos, estradi�
nės muzikos atlikėjai ir grupės. Šventę
vainikuoja šventinis fejerverkas.
Rugpjūčio pabaigoje Punios mo�
kyklos-daugiafunkcio centro spor�
to aikštyne vyksta tradicinė Punios
seniūnijos sporto šventė „Judėjimo džiaugsmas“. Aktyviai praleisti
laisvalaikį susirenka ne tik puniškiai,
bet ir draugai, giminaičiai iš Alytaus,
Kauno.
Baltų vienybės diena – Lietuvos
atmintina diena, valstybinė Latvijos
šventė, minima rugsėjo 22 d., pažymint
1236 m. Saulės žemėje įvykusį Saulės
mūšį, kuriame susivieniję žemaičiai ir
žiemgaliai sumušė Kalavijuočių ordiną.
Punioje Baltų vienybės dieną minime
nuo 2011 metų. Smagu, kad kasmet į
renginį susirenka vis daugiau patrio�
tiškai nusiteikusių žmonių. Ypač džiu�
gina jaunos šeimos, pratinančios savo
mažuosius minėti mūsų tautai svarbias
datas, puoselėti savo tradicijas.

Paminklo partizanams atidengimas

Nečiuikų šaltinis
RENGINIAI
Balandžio 7 d. edukacinė popietė
„Tautinės juostos taku“, šv. Jokūbo
piligrimų kelio konferencija, klasi�
kinės muzikos koncertas (Alytaus
rajono Daugų meno mokyklos
arba Alytaus muzikos mokyklos
muzikantai).
Gegužės 5 d. koncertas Motinos dienai.
Gegužės 26 d. poezijos pavasarėlis
(dalyvaujant literatų klubui „Tėkmė“,
romansų atlikėjams, bardams).
Birželio 30 d. mažųjų Lietuvos kul�
tūros sostinių suvažiavimas, Lietu�
vos totorių sabantujus, fotografijų
parodos „Punia ir puniškiai“ atida�
rymas.
Liepos 21 d. šviežios duonelės šven�
tė „Oninės“ („Miestelėnų“, „Rande�
vu“ ir kt. koncertas), šventinė pre�
kyba, atrakcionai ir kt.
Rugpjūčio 25 d. Alytaus rajono ir Ne�
muno kilpų regioninio parko ben�
druomenių sąskrydis, senųjų ama�
tų dienos, „Naisių vasaros teatro“
pasirodymas, šiaudinių skulptūrų
pleneras.
Rugpjūčio 26 d. sporto šventė „Judė�
jimo džiaugsmas“.
Rugsėjo 22 d. konferencija, skirta Pi�
liakalnių metams, Baltų vienybės
diena su „Romuvos“ apeigų grupe
„Kūlgrinda“.
Spalio 6 d. senjorų diena, koncertas,
rajono kapelų festivalis.
Lapkričio 17 d. seniūnijų dienos,
žemdirbio šventė (dalyvaus Biršto�
no, Punsko atstovai), etnografinių
ansamblių vakaras.
Gruodžio 15 d. baigiamasis renginys,
leidinio apie Punią ir filmuotos me�
džiagos pristatymas, labdaros va�
karas, koncertas.
Renginių datos gali keistis.
Punios bendruomenės archyvo nuotraukos
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„KUR NEVĖŽIS NUO AMŽIŲ PRO RAUDONĄ DVARĄ...“

Viktoras TROFIMIŠINAS
Raudondvario angažuotumą kul
tūrai, poreikį būti įvykių centre išau
gino šimtametė istorija, sumezgusi
šios vietovės geografinę ir strategi
nę padėtį, nepakartojamą krašto
vaizdį, kaimo ir dvaro kultūrą, žmo
nių santykius, nepaprastas istorijas
ir likimus, darbštumą, tikėjimą, pa
triotizmą, meną ir mokslą į unikalios
struktūros darinį, pulsuojantį ambi
cingumu ir kūrybiškumu.
Dar valstybės kūrimo pradžioje
Raudondvario apylinkės atsidūrė įvy�
kių sūkuryje – ordino riteriai ir Kęstu�
čio kariuomenė metų metus kovėsi
dėl galimybės turėti savo pilį Nemuno
ir Nevėžio santakos saloje, degino ir
naikino vieni kitų įtvirtinimus. Žemai�
tijos krikštas prasidėjo irgi čia – Vy�
tautas su Jogaila pirmiausia krikšti�
jo pagonis tarp Dubysos ir Nevėžio.
Šventąją pagonių ramovės ugnį, de�
gusią bokšte ant kalno prie Nevėžio
žiočių, Jogaila liepė išžarstyti ir užge�
sinti, o patį bokštą sudeginti.
XVIII a. Raudondvaris – vienas iš
politinio gyvenimo židinių. Jo savi�
ninkai didikai Zabielos – kariniai ir
politiniai veikėjai – posėdžiavo Abiejų
Tautų Respublikos Seime, dalyvavo
renkant valdovą, nustatant valstybės
politiką. Jie įsitraukdavo ir į Varšuvos
dvaro intrigas. Jų dvaras garsėjo sve�
tingumu, prašmatniomis puotomis ir
kaip politinių sandėrių vieta. Daugelį
pozicijų Zabielos derino kviesdamie�
si šalininkus į Raudondvarį, tarp jų
ypač pompastiškai buvo priimtas per
Kauną žygiavusios rusų kariuomenės
feldmaršalas S. Apraksinas, vėliau –
Kuršo kunigaikštis Karolis. Svečiams
koncertavo rinktinių vokalistų ir muzi�
kų kapela, dangų dažė įvairiaspalviai
fejerverkai.
Zabielų dvaro puotos, bajorų rez�
gamos intrigos, politiniai sandėriai,
ginklų žvanginimas, dvikovos ir mei�
lės istorijos rado atspindį istoriniame
Kazio Almeno nuotykių romane „Šie�
napjūtė“.
Tiškevičių epocha atnešė Raudon�
dvariui turtingesnį ir ramesnį gyve�
nimą – dvaras tapo ūkinio ir kultūri�
nio gyvenimo centru. Rūmai patyrė

pertvarkymų, atsirado naujų statinių,
parkas, gėlynai, vynuogynai, oranže�
rija, rojaus sodas, fazanynas. Valdy�
tojai garsėjo medžioklėmis ir „meškų
akademija“.
Dvaras turėjo turtingą biblioteką,
teatrą, orkestrą. Tiškevičiai palaikė ry�
šius su garsiausiais Europos meninin�
kais, jų kūriniais puošė savo reziden�
ciją. Rėmė jaunus talentingus kūrėjus,
finansavo jų studijas užsienyje, tarp
jų ir būsimo kompozitoriaus Juozo
Naujalio bei jo brolio fotografo Alek�
sandro.
Tiškevičių erą labai garsino jų fun�
duota bažnyčia, italo architekto Ceza�
rio Anikinio pastatyta labai tapybiško�
je vietoje: prie didžiulio skardžio, kurį
supo Nevėžio ir Nemuno lomos. Baž�
nyčia ir mauzoliejus kartu buvo atmi�
nimo paminklas anksti mirusiai grafo
žmonai ir jų sūnui. Šventovę puošė
Vakarų Europos kūrėjų darbai, o viena
iš skulptūrų kainavusi brangiau negu
visa bažnyčia.
Dramatiški XX a. įvykiai keitė Rau�
dondvarį. Pirmojo pasaulinio karo
metais Tiškevičiai paliko savo reziden�
ciją, besitraukianti rusų kariuomenė
susprogdino bažnyčią, o rūmuose šei�
mininkavo vokiečių nukariautų Rytų
teritorijų – Oberosto – administracija.
„Ponų Tiškevičių koplytėlė su puikiais
marmuriniais italų skulptorių darbo
antkapiais suvirto po susprogdintos
bažnyčios griuvėsiais. Vokiečių pio�
nierių būrys rūpestingai surankiojo
tų prašmatnių papuošalų likučius ir
sudėjo juos atsitiktinai susidariusioje
nišoje. Klausas abejingai iškėlė iš tos
krūvos apvalią angelo galvutę, pa�
vartė ją rankoje ir, pajutęs pirštuose
šaltį, atsargiai padėjo atgal į sniege
jos išgaubtą duburiuką“, – taip karo
beprasmiškumą aprašė vokiečių ka�
rys, o vėliau rašytojas Arnoldas Cvei�
gas romane „Karaliaus kėlimas į sostą“
(lietuviško leidimo pavadinimas „Min�
daugas II“).
Du tarpukario dešimtmečiai buvo
taikaus kūrimo metas. Per aštuone�
rius metus parapijiečiai, parėmus
valstybei, atstatė ir prikėlė antram gy�
venimui Raudondvario bažnyčią. Per

Raudondvario kaimo bendruomenės centro dalyviai

Raudondvario kraštovaizdis, jo didinga praeitis tapo
įkvėpimo šaltiniu Adomui Mickevičiui. Epinėje poemoje
„Ponas Tadas“ pavaizduotos Horeškų pilies, keliančios dviejų
giminių nesantaiką, pirmavaizdis – Raudondvario Zabielų
rūmai. Poemos herojus, pasiekęs tėviškę, išvysta kerintį vaizdą:
Aukštyn iškilęs bokštas virš pakalnės rūko,
Atrodė, kad ore nuo mūro atitrūko,
O aukštas rūmo stogas – paprastas, skardinis –
Ankstyvo ryto saulėj švietė kaip auksinis.
Langų stiklinės šukės, žalvarinės grotos
Tviskėjo saulėj kaip vaivorykštės spalvotos.

Teatralizuotų ekskursijų
„Pašnekesiai su grafiene“ gidės
Nevėžį buvo pastatytas ne medinis,
o metalo konstrukcijų tiltas – ilgiau�
sias vienos angos tiltas nepriklauso�
moje Lietuvoje, pavadintas kraštiečio
mokytojo Vinco Stašelio, žuvusio per
Klaipėdos sukilimą, vardu.
Šiandien Nevėžio krantus ties
Raudondvariu jungia kitas tiltas, pa�
statytas kitoje vietoje, pavadintas
pokario laisvės kovotojo, Lietuvos
laisvės armijos vado, brigados gene�
rolo Kazio Veverskio vardu. Jis žuvo
1944 m. pabaigoje, patekęs į pasalą
prie sugriauto tilto. Partizano kūnas
išgulėjo keletą parų, kol naktį mo�
tina slapta, padedama Raudondva�
rio bažnyčios zakristijono, palaidojo
sūnų kitapus Raudondvario kapinių
tvoros, prie šlaite augusios tuopos.
Tik praėjus 55 metams palaikai buvo
perlaidoti su derama pagarba ir baž�
nytinėmis apeigomis.
Nevėžio prietiltis mena daugiau
brolžudiškų pokario kovų aukų. Toje
vietoje, kur buvo kankinami partiza�

Raudondvariečių bendruomenės centro nariai

nai ir guldomi išniekinti jų palaikai,
įrengtas panteonas, į kurį perkelti
Raudondvario apylinkėse žuvusių re�
zistentų palaikai. „Kai stribai nukauda�
vo partizanus ir atvežę išmesdavo iš�
rengtus kaimo aikštėje, artimiesiems
neleisdavo jų kūnų uždengti. Moky�
toja Anelė Kriauzienė surinkdavo iš
moterų paklodžių ir eidavo pridengti
nukautųjų. Neprileisti mokytojos stri�
bai nedrįso. Jei kuris mėgino pastoti
kelią, išgirsdavo: „Tu – mano mokinys,
ir jis – mano mokinys.“
RENGINIAI
Ant kovo sparno...
Kovo 10 d. jaunimo muzikos festi�
valis „Laisvas, kaip paukštis“ Raudon�
dvario kultūros centre.
Ant balandžio sparno...
Balandžio 1 d. X tarmiškos kūry�
bos konkurso baigiamoji šventė Rau�
dondvario kultūros centre.
Ant lakštingalos sparno...
Gegužės–birželio mėn. renginių
ciklas „Lakštingalų naktys“. Literatū�
riniai skaitymai žvakių šviesoje, nak�
tinė vakaronė prie Nevėžio prieplau�
kos, muziejų naktis, nakties muzika
prie J. Naujalio paminklo, patriotinių
dainų ir eilių vakaras, tylioji diskoteka
jaunimui.
Gegužės 27 d. Raudondvario
miestelio šventė, bardų festivalis „Ant
žemės krašto“ Raudondvario dvaro
parke.
Birželio 1–2 d. Tarptautinei vaikų
gynimo dienai skirta šventė „Į pasakų
pilį“, vaikų chorų festivalis „Vaikystės
ritmu“ Raudondvario dvaro parke ir
kultūros centre.
Liepos 6 d. Valstybės dienos šven�
tė „Lietuva Raudondvario dvare“ Rau�
dondvario dvare ir parke.
Ant pelėdos sparno...
Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių die�
nos šventė „Įsidėk vasarą į kišenę“
Raudondvario poilsio zonoje.
Rugsėjo mėn. orientacinės dvira�
čių varžybos „Pažink Raudondvarį ant
ratų“ Raudondvario apylinkėse.
Lapkričio 25 d. respublikinis vai�
kų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis
„Šok, trypk, linksmas būk“ Raudon�
dvario dvaro menų inkubatoriuje.
Ant angelo sparno...
Gruodžio mėn. mažosios Lietuvos
kultūros sostinės baigiamasis labdaros
renginys „Dalinkimės meile ir gerumu“
Raudondvario kultūros centre.
Raudondvario bendruomenės archyvo nuotraukos
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UKRINŲ KAIMAS KVISTĖS IR VARDUVOS GLĖBYJE
Laura
ARNOTAITĖ
Ukrinų kaimo himno priedainis –
vietos žmonių, jų buities ir pomėgių
atspindys. Darbštūs, draugiški, vaišin�
gi, kūrybingi, dainingi – būtent tokiais
ukriniškius įvardintų visi, kurie bent
kartą apsilankė kaime, esančiame Ma�
žeikių rajone, Židikų seniūnijoje, prie
kelio Mažeikiai–Skuodas.
Šios gyvenvietės vardas tikriausiai
dūlėtų internetinėse platybėse ir būtų
žinomas tik nedidelei Žemaitijos regi�
ono gyventojų daliai, jei ne aktyvūs,
savo gimtinę mylintys, tradicijas puo�
selėjantys gyventojai. Neretai tenka
girdėti, kad Kvistės ir Varduvos upių
apsuptyje tarpsta ne tik gamta, bet
klesti ir iš kartos į kartą perduodama
pagarba savam kraštui, meilė menui.
Kultūrinis kaimo gyvenimas
Kultūrinio pakilimo Ukrinuose lai�
kotarpiu neabejotinai galima įvardinti
1984-uosius metus, kai į kaimą dirbti
ir pabaigti įrengti naujųjų kultūros
namų atvyko Jūratė ir Kęstutis Šiauliai.
Jauni, ką tik mokslus baigę vado�
vai nieko nelaukę ėmė organizuoti
kultūrinę veiklą. Po keleto darbo mė�
nesių ukriniškius jau džiugino kaimo
kapela, armonikininkų ansamblis, šo�
kių kolektyvas.
Praėjus daugiau nei 30 metų meno
kolektyvų Ukrinuose nestinga. Va�
karonių, kaimo, rajono ir Mažeikių
miesto švenčių metu neįmanoma ne�
pastebėti ir nepasidžiaugti šokančių
ukriniškių kartų darna. Šokių rateliuo�
se sukasi ir jaunas, ir senas. Šiuo metu
Ukrinai – kaimas, kuriame gyvena vos
450 gyventojų, gali pasigirti šokių ko�
lektyvu „Kvistėja“. Jį sudaro trys šokėjų
grupės: močiučių, linijinių šokių, liau�
dies šokių kolektyvai, vadovaujami
Jūratės Šiaulienės.

Kaime nemažai ir muzikuojančių
jaunuolių, lankančių muzikos mokyklą.
Jie visada noriai paįvairina vietos kul�
tūros namų organizuojamus renginius.
Ukrinų kultūrinę plotmę papildo
ir buvę ukriniškiai, siekiantys, kad jų
gimtinė klestėtų. Vieni, norėdami, kad
gimtinėje nestigtų kultūrinių rengi�
nių, remia finansiškai, o kiti patys da�
lijasi savo gebėjimais. Arfos virtuozė
Giedrė Šiaulytė jau ne kartą džiugino
koncertais, o menininkas Ričardas
Grušas nešykšti originalių idėjų orga�
nizuojant vis aukštesnės meninės ver�
tės muzikinius renginius.
Ne vieną dešimtmetį Ukrinuose
aktyviai veikia katalikiška jaunimo
ateitininkų organizacija. Ateitininkų
kuopos veiklą koordinuoja Ukrinų pa�
grindinės mokyklos mokytoja Jurgita
Paulauskaitė, kuri sugeba meile ir ti�
kėjimu uždegti jaunimo širdis, moko
juos gyvenime vadovautis nekintan�
čiais principais: katalikiškumu, tautiš�
kumu, inteligentiškumu, visuomeniš�
kumu, šeimyniškumu.
Aktyvus kultūros židinys – kaimo
biblioteka. Bibliotekininkės Valdos
Muravjovienės iniciatyva Ukrinuose
lankėsi ne vienas Lietuvos kultūrai nu�
sipelnęs žmogus: Vytautas V. Landsber�
gis, K. Kasparavičius, A. Bumblauskas ir
kt. Būtent bibliotekininkė Valda – vie�
na aktyviausių bendruomenės narių,
siekianti, kad užmarštin nenugrimztų
ukriniškio Stepono Gailevičiaus vardas,
jo nuopelnai tautos ir krašto kultūrai.
Steponas Gailevičius –
Ukrinų įžymybė
XIX a. liaudies menininkas, vienas
pirmųjų Lietuvoje akmentašių – Ste�
ponas Gailevičius – Ukrinų kaimo pa�
sididžiavimas. Jo atminimą vietiniai
gyventojai saugo iki šiol.
Menininko kūrybos palikimas įra�
šytas į kultūros paveldo aukso fondą.
Išliko 11 jo darbų Ukrinų kaimo kapi�
nėse. Mažųjų formų architektūrą vie�
nija ornamentai, skulptūros, puošybi�

Čia skamba po darbo daina, čia žemė žemaičių šventa,
Čia Kvistės apjuosti laukai – Gimtinė mana – Ukrinai.
Pro šalį keliausi – užsuk, tarp žemaičių vaišingų pabūk,
O jei darbą ir dainą girdi – pasilik, Ukrinai taps gimti.
K. Šiaulys ir R. Balsys

Floristinis kilimas skirtas St. Gailevičiaus atminimui

niai augmenijos elementai. Spaudos
draudimo laikotarpiu ant paminklų
iškalti lietuviški tekstai bylote byloja,
kad Steponas Gailevičius buvęs gim�
tosios šalies patriotas. Žinomiausias
ir stambiausias akmentašio darbas –
vienintelis Lietuvoje akmeninis ko�
plytstulpis, sukurtas baudžiavos pa�
naikinimui atminti, buvo iškaltas.
Siekiant išsaugoti skulptoriaus
atminimą nuveikta daug. Projekto
„Kalbėk su akmeniu“ metu išleista 17
atvirukų, juose vietos fotomenininko
Gedimino Januškos įamžinti skulpto�
riaus darbai, rinkinys „Steponas Gai�
levičius – žymiausias XIX amžiaus Lie�
tuvos akmentašys“, miestelio centre
pastatytas stendas.
Pagyros žodžių nestokota ir ukri�
niškių sukurtam skaitmeniniam pasa�
kojimui – filmui apie liaudies skulpto�
rių. Filmas buvo sukurtas respublikinio
projekto „Bibliotekos pažangai“ metu
ir pelnė trečiąją vietą.
Išliekamąją vertę turi ir Vilniaus
dailės akademijos Telšių fakulteto tai�
komosios dailės studijų studentų ir jų
vadovų pleneras. Studentai, įkvėpti
Stepono Gailevičiaus kūrinių, kaimelio
centre sukūrė kompoziciją iš akmenų
„Miegančios akys“, skulptūrą „Vienara�
gio malūnas“ ir poilsio aikštelę „Saulės
ratas“, kurioje ant ratu išdėstytų akme�
nų iškalti baltiškų mėnesių ženklai.
Minint kaimo 430 metų jubiliejų
ir skulptoriaus 200-ąsias gimimo me�
tines suorganizuota konferencija, o
prie namo, kuriame kūrė ir gyveno
menininkas, bendruomenės iniciaty�
va atidengtas memorialinis akmuo.
Susitelkusi bendruomenė –
šviesi rytdiena
Nuo 2003 metų, kai įregistruota
Ukrinų kaimo bendruomenė, išryš�
kėjo pagrindinės vietos savivaldos
veiklos sritys: sportinio ir kultūrinio
gyvenimo organizavimas, kaimo pa�
veldo saugojimas ir populiarinimas,
infrastruktūros plėtojimas ir socialinė
veikla, o nuo 2014 metų bendruome�
nė pradėjo irtis ir į verslo vandenis.
Sportinės „Oranžinio kamuolio“,
tinklinio, stalo teniso ir šaškių varžybos
kasmet sulaukia gausaus sportininkų
būrio. Ne kartą ukriniškiai atstovavo
rajonui Lietuvos kaimo bendruome�
nių spartakiadose ir garsino gimtąjį
kaimą ir rajoną aukštais pasiekimais.
Ypač per pastarąjį dešimtmetį
daug dėmesio sulaukia šaškių varžy�
bos. Bendruomenė yra įsteigusi per�
einamąją taurę, pavadintą ukriniškio
Stasio Lapinsko, išpopuliarinusio šį
stalo žaidimą kaime, vardu. Didelio
susidomėjimo sulaukė ir projektas
„Valgyk ir vaikščiok į sveikatą“. Jo metu
Ukrinų gyventojai išmoko vaikščioti
šiaurietiškojo ėjimo lazdomis.
Ukriniškiai ne tik šoka, dainuoja,
groja, bet moka ir vilną velti, karoliu�
kus verti, tapyti ant šilko ar drobės ir
daug kitų širdžiai bei akiai mielų dar�
belių padaryti. Viso to išmokė ukriniš�
kė Inga Šilinskaitė.
Bendruomenės iniciatyva vyres�
nio amžiaus žmonėms organizuojami
advento pavakarojimai pas vietos gy�
ventojus Albiną ir Antaną Pocevičius,
per kuriuos giedamos Švč. Mergelės
Marijos valandos.

UKRINAI 2O17

Ne kiekvieno mažo kaimelio gy�
ventojai gali pasigirti išleidę ir vietos
gyventojų prisiminimų, pasakojimų
rinkinį. Ukrinų gyventojai – gali! „Se�
nam žmogui dera papasakoti, jaunam
išklausyti“ – rinkinys, kuris byloja apie
tai, kaip svarbu iš užmaršties išvaduo�
ti senolių prisiminimus, kaupti ir siste�
minti vietos etninį paveldą.
Ukrinai – viena tvarkingiausių,
gražiausių rajono gyvenviečių. Kai�
mą puošia patys ukriniškiai: rūpinasi
želdiniais ne tik savo kiemuose, bet
ir levandomis kaimo centrinę gatvę
papuošė, įsirengė poilsio aikštelę,
pasistatė pavėsinę, išsiklojo takelius,
įsirengė alpinariumus. Ukrinų krašto�
vaizdžio tobulinimo idėjų generato�
rė – Ligita Urbonienė.
Lietuvoje dar nėra labai populiaru,
kad vietos bendruomenės įkurtų savo
verslą. Ukriniškiai, paskatinti bendruo�
menės pirmininkės Vilmos Vžesniaus�
kienės, vadovaudamiesi senosiomis
obuolių sūrių gaminimo tradicijomis,
nuo 2013 metų gamina žemaitiškus
„vobulū“ sūrius, ir tai ne vienintelis
bendruomenės verslas. Bendruome�
nės iniciatyva kaime spaudžiamos ir
obuolių sultys. Surinktos lėšos naudo�
jamos įvairioms bendruomenės vei�
kloms organizuoti.

Ne veltui sakoma, kad stipri, vie�
ninga bendruomenė – stiprus kai�
mas. Būtent bendruomeninės veiklos
dėka jos narių sąmonėje gimsta su�
pratimas, kad nuo kiekvieno iš mūsų
priklauso, kaip gyvensime rytoj, su�
siformuoja atsakomybės jausmas,
skiepijamas pilietiškumas, o tai – ne
tik vietos bendruomenės, bet ir šalies
tvirtumo pamatas.
Ukrinų bendruomenės archyvo nuotraukos

14
VABALNINKAS 2O17

NAISIŲ ŽEMĖ

VABALNINKAS

Vabalninko bendruomenės
pirmininkė Dalia STRAUTINIENĖ
Vabalninko seniūnijos teritorijos
plotas yra 211,5 kv. km. Seniūnijos
centras – Vabalninko miestas, plotas
3,8 kv. km. Seniūnijoje yra 76 kaimai,
2 viensėdžiai, 57 kaimai yra apgyven�
dinti. Vabalninko seniūniją sudaro 10
seniūnaitijų: Ančiškių, Čypėnų, Gai�
žiūnų, Lebeniškių, Meilūnų, Mieliūnų,
Ramongalių, Svilių, Šukionių, Vabal�
ninko. Seniūnijoje sėkmingai veikia 9
bendruomenės.
Vabalninkas – miestas Biržų rajone,
26 km į pietus nuo Biržų, Mūšos-Nemu�
nėlio žemumoje. Šiauriniu pakraščiu
tekanti Vabala vakaruose įteka į Tatu�
lą, į vakarus nuo miesto prie kelio link
Panevėžio žaliuoja Vabalninko šilas.
Vabalninkas – seniūnijos ir seniūnaiti�
jos centras. Vabalninko miesto pavadi�
nimas yra vandenvardinės kilmės (nuo
Vabalos upės). Dar iki XX a. tarpukario
gyvavo pavadinimas Vabalninkai. Va�
balninkas pirmą kartą dokumentuose
minimas 1554–1555 m. kaip Upytės
pavieto Karališkasis sodžius. Miestelį
palietė įvairios nelaimės: gaisrai, ma�
ras, sukilimai, Pirmasis ir Antrasis pa�
sauliniai karai, okupacijos, skaudus
sovietmetis ir kt. 1617 m. pastatyta
pirmoji medinė Vabalninko bažnyčia.
1817 m. pastatytą dabartinę bažnyčią
garsina Juozo Radavičiaus vargonai.
1890 m. Vabalninke dirbo vargoni�
ninku žymus kompozitorius Juozas
Naujalis. Jis čia parašė pirmąsias lietu�
viškas mišias, vadovavo bažnytiniam
chorui, harmonizavo liaudies dainas.
Šioje bažnyčioje 1946 m. rugpjūčio 15
d. monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas
laikė savo pirmąsias šv. Mišias. Dabar
Vabalninko Švenčiausiosios Merge�
lės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios
klebonas yra kanauninkas Povilas Miš�
kinis. Jo pastangomis, padedant ben�
druomenei ir panaudojus parapijiečių
paaukotas lėšas, 2016 metų rugsėjo 29
d. buvo prožektoriais apšviesta bažny�
čios išorė. 1979 m. Vabalninko mieste
gyveno net 2205 gyventojai, 2016 m.
sausio 1 d. duomenimis, mieste savo
gyvenamąją vietą deklaravo 1016 gy�
ventojų, visoje Vabalninko seniūnijo�
je – 2885 gyventojai.
1792 m. balandžio 26 d. Vabalnin�
kui patvirtintos Magdeburgo teisės,
suteiktas herbas ir pripažintas laisvo
miesto statusas. Atkūrus Lietuvos ne�
priklausomybę, 1997 m. buvo patvir�
tintas atnaujintas herbas ir vėliava.
Gerbdami krašto istorinę atmintį
miestelio aktyvistai (buvę sąjūdiečiai)
1995 m. įkūrė Vabalninko krašto mu�
ziejų, o nuo 1996 m. Krašto kultūros ir
istorijos fondą. Šiai veiklai vadovavo
energinga Vabalninko ŽŪT dėstyto�
ja Ona Šoblinskienė. Jos pastango�
mis 1999 m. buvo įkurtas garbingas
apdovanojimo žymuo „Lino žiedas“,
suteikiamas žmonėms už nuopelnus
Vabalninko kraštui. Pirmasis „Lino žie�
do“ apdovanojimą gavo monsinjoras

Kazimieras Vasiliauskas. Šiuo metu
tokį pripažinimą turi 16 žmonių.
Nuo 1994 metų veikia buvusių mo�
kytojų-pensininkų, inteligentų Entuzi�
astų klubas, kuriam vadovauja Regina
Samukaitienė. Šie aktyvūs žmonės
tarpusavyje bendrauja, mini profesi�
nes šventes, jubiliejus, iškylauja, spor�
tuoja, vyksta į pažintines ekskursijas.
Vabalninko bendruomenė nepa�
miršta ir krašto šviesuolių, švenčių
progomis juos pagarbiai prisimena.
Nuo seno garsi Paliulių giminė, pro�
fesorius Balys Sruoga ir visa Sruogų
giminė, grafikas Antanas Kučas, daili�
ninkas Algirdas Petrulis, poetas, litera�
tūros tyrinėtojas Juozas Petrulis ir kt.
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centro Vabalninko skyriumi). Dar Va�
balninke veikia lopšelis-darželis, bibli�
oteka, muziejus (įkurtas 1995 m., nuo
2005 m. Biržų krašto „Sėlos“ muzie�
jaus filialas), paštas, viešoji pirtis, par�
duotuvės, 2 laidojimo namai, pobūvių
salė su apgyvendinimo paslaugomis
„Meldynas“, Vabalninko ambulatorija,
vaistinė, autoservisas.
Daug atspalvių miestelio gyva�
vimui suteikė Vabalninko bendruo�
menės įkūrimas. Jau šešti metai jai
sėkmingai vadovauja bendruomenės
pirmininkė Dalia Strautinienė. Pagal
panaudos sutartį bendruomenė nau�
doja du pastatus. Vienuose rūmuose
yra patalpos šarvojimo salei ir plati
erdvė jaunimo susibūrimui. Kitas pro�
jektų lėšomis renovuotas pastatas
naudojamas masiniams kultūriniams
renginiams, parodoms, jame įreng�
tos patalpos amatams demonstruoti.
Čia nuolat vyksta edukaciniai užsiė�
mimai. Darbštūs, kūrybingi žmonės,
puoselėdami miestelio tradicijas, Va�
balninko vardą garsina toli už jo ribų.
Tai tautodailininkai, medžio drožėjai

Rudens šventė

Kultūra yra sudėtinė visuma, apimanti žinias,
tikėjimus, menus, moralę, teisę, papročius ir kitus vertingus,
gerbiamus ir puoselėjamus žmogaus gebėjimus.
Džiugu, kad galime tobulėti, geriau pažinti ir puoselėti
savo krašto tradicijas, perteikti jas kitiems,
sukurti gražią savo krašto istoriją ateities kartoms.
Literatūrinio žodžio skleidėjai Ka�
zys Žitkevičius-Žitkus (Vincas Stonys),
Jonas Strielkūnas, Gendrutis Mor�
kūnas, Aloyzas Baronas, Leonardas
Žitkevičius, Pranė Aukštikalnytė-Joki�
maitienė, Mamertas Indriliūnas ir kt.
Vabalninko vietiniame laikraštėly�
je „Žolinės varpai“ (redaktorė A. Jure�
vičienė) paskelbtos 2017 m. sukaktys,
kurios tapo mažosios Lietuvos kultū�
ros sostinės renginių akcentais.
Vabalninko širdis yra seniūnija.
Šiuo metu jai vadovauja seniūnė Lilija
Vaitiekūnienė. Per paskutinius pen�
kerius metus Vabalninkas suspindėjo
savo grožiu. Puošiamas pats mieste�
lis, parke įrengta poilsiui skirta erdvė
vaikams ir jaunimui. 2017 metais pra�
sidės parko rekonstrukcinis projektas,
laukiamos gražios permainos.
Miestelyje švyti du kultūriniai ži�
diniai – mokyklos. Tai Balio Sruogos
gimnazija ir buvęs Vabalninko žemės
ūkio technikumas (dabar vadinamas
Biržų technologijų ir verslo mokymo

Vydas Vareika, Viktoras Mirošničen�
ka, o Vidas Jatulevičius savo sodybo�
je turi įsiruošęs net medžio drožinių
galeriją. Tradicinių amatų meistrė
Zita Kumpelienė garsėja veltiniais
darbais iš avių vilnų, tautodailininkė
Vitenė Repšienė – įvairios technikos
margučių marginimu ir jų spalvini�
mu natūraliais dažais. Prie margučių
glaudžiasi ir jos puošnios verbos.
Abiejų moterų darbų kolekcijoje gra�
žūs šiaudiniai sodai, austinės juostos
ir kt. Tautodailininkė Stasė Valentelie�
nė mezga servetėles, sukneles iš lini�
nių ir kitokių siūlų. Savo rankdarbius
dovanoja ir renginių dalyviams.
2014 metais atvėrė duris renovuo�
ti kultūros namai. Juose nuo 1960 m.
aktyviai dirba ilgametės vadovės Sta�
sės Čiuikinos suburtas etnografinis
ansamblis „Saulala“. Dabar ansam�
bliui vadovauja Petras Matulis. Kul�
tūros namuose dirba Audronė Sta�
pulionienė, Domilė Sriubikienė, Dalia
Baltrušaitienė.

Vabalninko bažnyčia
RENGINIAI
Balandžio mėnuo susijęs su Mela�
gių diena. Vabalninko kultūros
namuose humoro šventė „Prima
Aprilis“. Pati didžiausia 2017 metų
šventė – jubiliejinis 225-asis Va�
balninko miesto gimtadienis. Jam
skirtas renginys „Vabalninkas – ma�
žoji Lietuvos kultūros sostinė“.
Kiekvienų metų gegužę Vabalninke
nuvilnija respublikinis vaikų ir jau�
nimo teatrų festivalis „Laimingas
vaikų juokas“. Jis gyvuoja trylika
metų, trunka dvi dienas. Suvažiuoja
įvairūs kolektyvai iš visos Lietuvos.
Birželio 23 dieną organizuosime Jo�
ninių gegužinę „Švęskime Jonines
laisvai“.
Liepos 6 dieną minėsime Valstybės
(Lietuvos karaliaus Mindaugo ka�
rūnavimo) dieną, Tautinio kostiu�
mo šventę. Liepos viduryje visus
kviesime į tradicinę bendruome�
nės sporto šventę.
Rugpjūtis – žolynų šventė. Vabalnin�
kas garsėja ne tik tradicine Žoli�
nės švente, kurios metu minėsime
Vabalninko bažnyčios 400 metų
jubiliejų, bet ir tradiciniu Žolinės
krepšiniu (rugpjūčio 12 dieną).
Jame kiekvienais metais dalyvauja
daugiau kaip 50 komandų ne vien
iš Lietuvos – sugrįžta tautiečiai,
gyvenantys užsienyje.
Rugsėjis dovanoja mums derlių,
nuostabią gamtą. Kiekvienais me�
tais organizuojame Rudens der�
liaus šventę Vabalninko seniūnijos
bendruomenių kiemeliuose. 2017
metų renginio metu ausime il�
giausią tautišką draugystės juostą.
Spalio mėnesio renginius papuoš
rajoninė moterų armonikininkių
šventė-varžytuvės „Bobų vasara“.
Lapkritį nuaidės rajoninė muzikos ir
dainos šventė „Du – smagu, trys –
puiku“.
Pasitikę gruodį įžiebsime gražuolę
miesto eglę renginyje „Teatralizuo�
tas kalėdinės eglutės įžiebimas“.
Gruodžio 21 dieną Vabalninko –
2017 metų mažosios Lietuvos kul�
tūros sostinės – baigiamasis ren�
ginys. Jo metu apžvelgsime 2017
metus, renginius, aptarsime kitų
metų planus.
Algirdo Garbausko nuotraukos
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VILKYŠKIAI – MAŽOSIOS LIETUVOS PERLAS
KULTŪROS KARŪNOJE
Eugenijus
SKIPITIS
Karų ir įvairių geopolitinių poky�
čių ne kartą iš žemėlapio bandytas
ištrinti Mažosios Lietuvos etnokultū�
rinis regionas išsaugojo savastį, nors
prarado pagrindinį savo turtą – šim�
tmečiais čia gyvenusius žmones, jų
unikalų mąstymą, tarmę, primiršo
papročius bei tradicijas. Šiame kraš�
te per šimtmečius sukaupti dvasiniai
klodai neišnyko be pėdsako. Liko ma�
terialus kultūros paveldas, akį ir širdį
džiuginantys statiniai, knygos, mintys
ir poelgiai, suteikiantys galimybę pri�
kelti arba rekonstruoti ne tik paveldo
objektus, bet ir dvasinį krašto gyveni�
mą. Itin aktyviai šiame procese daly�
vauja Pagėgių savivaldybės Vilkyškių
miestelio bendruomenė. Būtent jos
skleidžiama šviesa ir nuveikti darbai
prie plento Šilutė–Jurbarkas priglu�
dusiam trylikos posūkių Vilkyškių
miesteliui leido tapti 2017 metų ma�
žąja kultūros sostine.
Geri darbai, vis labiau visuome�
nės dėmesio sulaukiantys pasiekimai
neatsiranda tuščioje vietoje. Matyt,
tam būtinas istorinis ir etnokultūrinis
klodas. Vilkyškių miestelis visa tai turi.
Kaip teigiama Vytenio Almonaičio ir
Junonos Almonaitienės išleistame
keliautojo po Pagėgių kraštą žinyne
„Šiaurės Skalva“ (Kaunas, 2015), Vil�
kyškių gyvenvietė pirmą kartą pa�
minėta 1539–1540 m. Apie 1554 m.
pastatyta pirmoji bažnyčia, vėliau
kelis kartus perstatyta, o sovietmečiu
paversta grūdų sandėliu. 1996 m. Vo�
kietijoje gyvenančių buvusių parapi�
jiečių ir Lietuvos Respublikos Vyriau�
sybės lėšomis atstatytas nugriautas
bažnyčios bokštas, pagal vietos vei�
klos grupės „Pagėgių kraštas“ pareng�
tus projektus restauruotas bažnyčios
vidus. Vilkyškių evangelikų liuteronų
parapijos kunigo Mindaugo Kairio,
Lietuvos evangeliškosios bažnytinės
muzikos sandraugos valdybos pirmi�
ninkės Lauros Matuzaitės-Kairienės,
vargonų meistro Jorgo Naso (Nass)
rūpesčiu 2008 m. bažnyčioje įrengti
vargonai, davę pradžią Vilkyškių var�
gonų muzikos festivaliams, kuriuose
vargonavo ne vienas žinomas Lietu�
vos ir visos Europos vargonininkas,

grojo ar dainavo klasikinės muzikos
atlikėjas. Pirmasis festivalis įvyko 2009
m. Bažnyčioje eksponuojamos Lietu�
vos ir užsienio menininkų tapybos,
grafikos ir fotografijos parodos.
Pastačius bažnyčią, miestelyje
įkurta ir viena pirmųjų mokyklų Klai�
pėdos krašte. 1628 m. įsikūrė Vilkyškių
dvaras, turėjęs nemažą ekonominę
ir kultūrinę įtaką gyvenvietės plėtrai.
Atrodo, kad gyvenimas galėjo būti
ramus, tačiau taip neįvyko. Miestelis
smarkiai nukentėjo Prūsijos ir Šve�
dijos karo metu. Per 1709–1711 m.
Mažąją Lietuvą nusiaubusį marą Vil�
kyškių apylinkės gerokai aptuštėjo.
Vilkyškių apylinkėse apsigyveno keli
šimtai pabėgėlių iš Zalcburgo ir Pfal�
co. Vėliau Vilkyškių centre pastatytas
paminklas, simbolizuojantis tolimą
kelionę iš Alpių krašto. Be abejo, kitos
kultūros, kitų religinių tradicijų inva�
zija turėjo savo pasekmių. Kaip teigia
„Šiaurės Skalvos“ autoriai, 1905 m. iš
777 miestelio gyventojų jau tik 349
šnekėjo lietuviškai. Išnyko 1902 m. nu�
tiestas siaurasis geležinkelis, jungęs
Pagėgius su Smalininkais, dingo ban�
kas, restoranas, du viešbučiai, su savo
įrankiais į nebūtį nuėjo įvairūs amati�
ninkai, kažkada mažam miesteliui su�
teikę ne tik savitumo, bet ir žmogiško
bendravimo spalvų bei atspalvių. Liko
tik paminklas iš I pasaulinio karo ne�
grįžusiems vikyškiečiams. 1923 m.
Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietu�
vos Vilkyškiai tapo Pagėgių apskrities
valsčiumi. 1934 m. čia pradėjo veikti
didelė „Pienocentro“ pieninė. Jos vei�
klos tradicijas toliau sėkmingai tęsia
UAB Vilkyškių pieninė (generalinis di�
rektorius Gintaras Bertašius). Juodo
katino prekės ženklu pažymėta pro�
dukcija gerai žinoma ne tik šalyje, bet
ir užsienyje. Vilkyškių pieninė yra nuo�
latinė miestelio švenčių ir kultūrinių
renginių rėmėja.
Vilkyškių miestelis glaudžiai su�
sijęs su vokiečių rašytojo Johaneso
Bobrovskio gyvenimu. Bažnyčios er�
dvėse eksponuojama vokiečių foto�
menininko Giunterio Hohageso par�
oda „Bobrovskio pėdsakai“, ją autorius
padovanojo rašytojo jaunystės senti�
mentų miesteliui. Šią dovaną į Vilkyš�
kius iš Vokietijos atgabeno tuometis
Vilkyškių seniūnas Sigitas Stonys ir
Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikš�
nienė. Gimęs Tilžėje, J. Bobrovskis va�
saras leido pas senelius Vilkyškiuose,
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Jeigu atvažiuosite į Vargonų muzikos festivalį, jeigu apsilankysite dailininkų ir fotografų plenero darbų parodos atidaryme, jeigu sušoksite Kaziuko polką mugėje Vilkyškių dvare,
jeigu dalyvausite pėsčiųjų žygyje po stebuklingą
Rambyno karalystę, jeigu Jūros upėje baidarėmis padėsite
plaukti neįgaliesiems, jeigu miestelyje vykstančios šventės
metu nusipirksite sūrį arba paragausite šiame krašte surinktų
žolelių arbatos, jeigu pasikalbėsite su šio miestelio žmonėmis –
vilkyškiečių meilė jus visada pasitiks ir taps perlu mūsų kultūros karūnoje, ir gyvenimas atrodys toks, lyg niekada nebūtų
buvę jokių suiručių, o dar baisiau, karo, tiek daug atėmusių iš
šio miestelio. Vilkyškių miesteliui suteiktas 2017 m. mažosios
Lietuvos kultūros sostinės vardas dar kartą tai patvirtina.
vėliau vedė gretimame Mociškių kai�
me gyvenančią lietuvininkę Joaną Bu�
driūtę. Rašytojo kūryboje gausu lietu�
viškos tematikos: romanas „Lietuviški
fortepijonai“ (pagal jį Kauno dramos
teatre 1990 m. režisierius Jonas Jura�
šas pastatė spektaklį „Smėlio klavy�
rai“), eilėraščių rinkinys „Šešėlių krašto
upės“. Vilkyškiuose veikia J. Bobrovskio
vardo gimnazija, jos bendruomenė
aktyviai dalyvauja miestelio kultūrinė�
je veikloje. 2013 m. Vilkyškių evangeli�
kų liuteronų parapijos namuose buvo
atidarytas Johaneso Bobrovskio me�
morialinis kambarys. Prie šios gražios
iniciatyvos daug prisidėjo Vokietijoje
gyvenantis minėtas vargonų meistras
J. Nasas ir evangelikų liuteronų para�
pijos kunigas M. Kairys. J. Bobrovskio
gyvenimas ir kūryba ryškiai išgravira�
vo Vilkyškių miestelį Europos kultūros
žemėlapyje.
Vykdant savivaldybių reformą,
1999 m. įkurta Pagėgių savivaldybė
Vilkyškių miesteliui suteikė savaran�

kiškumo. Vilkyškių seniūnija pirmoji
2006 m. patvirtino Vilkyškių herbą. Šis
ženklas rodo, jog bendruomenė rado
sąlyčio taškų su istorine krašto atmin�
timi. Sovietmečiu buvęs tarybinio ūkio
centras, nors ir paskelbtas urbanistiniu
draustiniu, buvo gerokai nugyventas.
Keletas vertingų pastatų buvo nu�
griauta, tačiau išliko nepakitusi gatvių
struktūra, dvaro ir evangelikų liute�
ronų bažnyčios pastatai, sudarantys
vientisą ansamblį. Į jį puikiai įsikom�
ponavo rekonstruotas pradinės moky�
klos pastatas, jame įsikūrė VšĮ Pagėgių
krašto turizmo informacijos centras.
Vilkyškių apylinkėse gausu piliakalnių,
vandens telkinių. Netoliese tekančios
Jūros ir Nemuno upės pritraukia van�
dens turizmo mėgėjus. Vilkyškių miš�
ke auganti 17 kamienų eglė „Raganų
šluota“ savo keistumu garsėja šalyje.
Už kelių kilometrų nuo miestelio esan�
tis Rambyno kalnas Vilkyškiams su�
teikia archajiškumo ir paslapties. VVG
„Pagėgių kraštas“ pastangomis po
rekonstrukcijos naujomis spalvomis
nušvito Vilkyškių Šv. Onos bažnyčia,
dvaro ūkiniame pastate po kurio lai�
ko atsiras amatų centras. Kraštą lan�
kantys keliautojai iš šalies ir užsienio
turi puikių galimybių susipažinti su
gamtos ir kultūros paveldo objektais,
tačiau vien to jiems neužtenka. Jie ieš�
ko krašto etnokultūros ženklų, kulina�
rinio paveldo, unikalių leidinių, suve�
nyrų. Pamažu atsiranda ir tai. Vilkyškių
miestelis jau garsėja žolelių arbatomis,
Elenos Smulkienės pagamintomis na�
tūralaus vaško žvakėmis ir vilkyškiečių
meile savo kraštui.
Vilkyškių bendruomenės archyvo nuotraukos
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Alina
ŠALAVĖJIENĖ

TARPTAUTINIS
TEATRŲ FESTIVALIS VAIKAMS IR JAUNIMUI NAISIUOSE
Praeitų metų spalio 17–20 d. „Nai
sių vasaros teatras“ surengė tarp
tautinį teatrų vaikams ir jaunimui
festivalį „Teatras pas mus ir mes
jame“, kurį iš dalies finansavo Lietu
vos kultūros taryba. Keturias dienas
aidėjo vaikiškas klegesys, aplodis
mentai, liejosi nuoširdžios mažųjų
emocijos. Kas negalėjo atvykti į Nai
sius, buvo laukiami Šiaulių kultūros
centre bei Valstybiniame Šiaulių
dramos teatre. 2016 metų festiva
lis buvo tarptautinis: prie Lietuvos
teatrų prisijungė aktoriai iš Estijos.
Net aštuonių profesionalių teatro
trupių rodomi spektakliai nepaliko
abejingų jaunųjų teatro žiūrovų.
Festivalio rengėjų tikslas – do�
vanoti teatro šventę vaikams, ypač
tiems, kurie pirmą kartą praveria
teatro duris ir scenoje išvysta ste�
buklą... Tokių žiūrovų buvo ir šįkart:
vieni džiaugėsi, antri nustebo, treti...
panoro tapti aktoriais. Į festivalį atvy�
ko vaikai ne tik iš Šiaulių miesto bei
rajono, bet ir iš Joniškio, Radviliškio,
Raseinių, Skuodo, Kelmės ir kitų rajo�
nų. Džiaugėsi ir dėkojo rengėjams ne

tik mažieji, bet ir juos atlydėję moky�
tojai, auklėtojai, tėveliai, kurie galėjo
pabūti vaikystėje. Spektakliai buvo
labai įvairūs, skirti įvairaus amžiaus
vaikams bei jaunimui.
Vaikų teatro šventė prasidėjo Nai�
sių vasaros teatro ir bendruomenės
kultūros rūmuose. Spalio 17-ąją į pir�
mąjį festivalio spektaklį „Kai aš mažas
buvau“ pakvietė Keistuolių teatro ak�
toriai. Pasakodami vaikystės išdaigas,
nuotykius ir istorijas jie kalbėjo apie
vertybes, kurių ugdymas prasideda
dar vaikystėje. Skaudžiai trapus buvo
antrasis pirmosios dienos susitikimas,
įvykęs Šiaulių kultūros centre. Teatras
„Atviras ratas“ į spektaklį „Miela mo�
kytoja“ kvietė jaunimą nuo 16 metų,
žadėdamas scenoje parodyti konflik�
tišką mokytojos bei jos mokinių ben�
dravimą. Spektaklio pabaigoje įsivy�
ravusi tyla liudijo, kad aktoriai buvo
įtaigūs, iškeldami amžinąsias žmogiš�
kąsias vertybes ir versdami apie jas
susimąstyti.
Spalio 18-oji – antroji festivalio die�
na – prasidėjo Naisių vasaros teatro
ir bendruomenės kultūros rūmuose.

Žiūrovus čia pasitiko Vilniaus vitraži�
nių lėlių teatras „Vaivorykštė“, patiems
mažiausiems padovanojęs pjesę „Ka�
tinas su terbele“. O „Naisių vasaros
teatro“ aktoriai nuotaikingai papasa�
kojo lietuvių vaikų literatūros klasikės
Vytautės Žilinskaitės sukurtą istoriją
„Melagių pilis“. Antroji festivalio diena
baigėsi Valstybiniame Šiaulių dramos
teatre, kur šio teatro aktoriai vaidino
sceninę interpretaciją „Ežiukas rūke“
pagal to paties pavadinimo S. Kozlovo
knygos pasakas.
Trečiąją festivalio dieną Naisių va�
saros teatro ir bendruomenės kultū�
ros rūmų scenoje pirmieji šeimininka�
vo Pipės ir Tuto teatro iš Estijos aktoriai
su linksma ir nuotaikinga istorija „Pipė
ir Tutas koncerte“. Vaikai ne tik stebė�
jo aktorių išdaigas, triukus, bet ir patys
tapo artistais. Šį spektaklį tos pačios
dienos pavakarę Estijos teatro trupė
pakartojo Šiaulių kultūros centro jau�
niesiems žiūrovams. Antrieji Naisių
vasaros teatro ir bendruomenės kul�
tūros rūmuose spalio 19-ąją pasirodė
Stalo teatro aktoriai. Jų sukurta pasa�
ka pakvietė prie stalo „paragauti“ se�

novės lietuvių papročių: burtažodžių,
ritualų, „paskanauti“ gyvai atliekamų
smuiko melodijų ir pyragėlių tikrų –
teatre iškeptų.
Spalio 20-ąją tarptautinį profesio�
nalių teatrų festivalį vaikams ir jauni�
mui Naisių vasaros teatro ir bendruo�
menės kultūros rūmuose vainikavo
Klaipėdos jaunimo teatras, pristatęs
spektaklį pagal jau ne vienos vaikų
kartos pamėgtą Justino Marcinkevi�
čiaus poemėlę „Grybų karas“.
2016 metų teatrų vaikams ir jauni�
mui festivalis „Teatras pas mus ir mes
jame“ baigėsi, bet paliko dar vieną
pėdsaką Naisių teatrinėje istorijoje,
kuri jau neįsivaizduojama be scenos,
aktorių, jaunųjų žiūrovų. Vaikai, stebė�
dami spektaklius, nukeliauja į fantazi�
jos šalį, suaugusieji – išgyvena ar pri�
simena patirtus jausmus. Džiugu, kad
Naisiuose tvirtėja teatro tradicijos,
ugdoma teatrinė publika, kad gyve�
nimas be vaikų ir jaunimo čia jau ne�
įsivaizduojamas. Festivalio įspūdžiai
dar ilgai neišblės ir tikrai daug žiūrovų
lauks kito teatro festivalio.
Žydrūno Budzinausko nuotraukos

KERAMIKOS DIRBTUVIŲ ATIDARYMAS NAISIUOSE
Šių metų pradžioje į Naisius atvyko jaunas, bet���������������������
jau sukaupęs penkio
likos metų darbo su molio keramika patirtį tautodailininkas Mindaugas
Turolevičius. Ambicingas, atkakliai savo tikslų siekiantis menininkas sva
jojo ne tik apie molio gaminių lipdymą, profesinių įgūdžių tobulinimą, bet
ir edukacinės erdvės steigimą. Svajonės labai greitai virto realybe: kuriant
kultūrinę aplinką Naisiuose yra numatyta vieta ir tautodailės centrui. Min
daugas – pirmasis tautodailininkas į senąjį kaimo svirną, priklausiusį grafų
Zubovų dvarui, grąžinęs gyvenimą.
Gegužės 18 d. dirbtuves pripildė
jaukus ir jaudinantis šurmulys: drau�
gus, kolegas menininkus, talkininkus,
vietos bendruomenę M. Turolevičius
pakvietė į šventinį jų atidarymą. Jo
metu meno kūrėjas demonstravo
seną japonų molio apdorojimo būdą –
raku techniką. O svečiai turėjo galimy�
bę dalyvauti viename archajiškiausių
molio apdirbimo technikos – duonos
raugo keramikos – procesų.
Tautodailininkas dėkojo rengi�
nyje dalyvavusiam LR Seimo nariui

Ramūnui Karbauskiui už palaikymą
ir suteiktą galimybę kurti ir tobulėti
Naisiuose. Nuoširdžiai džiaugėsi ir
dovanojo savo keramikos dirbinius
Naisių žemės ūkio bendrovei, vie�
tos bendruomenei – visiems, kurie
juo tikėjo ir padėjo įrengti naująsias
dirbtuves. „Esu įpratęs viską daryti
pats, o čia tiek pagalbininkų rūpino�
si patalpų įrengimu“, – neslėpė savo
nuostabos Mindaugas. Kalbėdamas
apie savo planus, jis sakė labiausiai
norįs tobulinti puodininkystės meną,

Ekskursijos ir kita informacija

tel.: +370 611 33 333,
+370 686 18202.
Draugaukime
Naisių vasara, Naisiai, festivalis visai šeimai „Naisių vasara“.

www.naisiai.lt www.naisiuvasara.lt
Tiražas 200 000 egz. Spausdino „Lietuvos ryto“ spaustuvė.

puoselėti juodosios keramikos, duo�
nos raugo ir glazūrinės keramikos
tradicijas.
Sveikindamas su nauja darbo pra�
džia LR Seimo narys R. Karbauskis
džiaugėsi, kad šis menininkas, kurį
laiką darbavęsis Kuršėnuose, savo
veiklą tęs Naisiuose, atverdamas mo�
lio meno ir edukacinės veiklos erdvę.
Kūrybinio polėkio kūrėjui linkėjo
Šiaulių rajono savivaldybės etninės
kultūros ir tradicinių amatų centro
direktorė Birutė Poškienė, Šiaulių ra�
jono savivaldybės Švietimo ir sporto
skyriaus vedėja Judita Šertvytienė,
Naisių bendruomenės pirmininkė
Rita Žukauskienė, Naisių mokyklos
direktorius Vytautas Šimkus ir kiti.
Profesionaliai ir įtaigiai vedami už�
siėmimai, kuriuos galima ne tik stebė�
ti, bet ir patiems juose dalyvauti, tikrai

sulauks lankytojų dėmesio. Naisiškiai
tautodailininkui linki tvirtų molį šil�
dančių rankų, puoselėti senąsias lietu�
vių tradicijas ir įgyti naujų patirčių.
Alina ŠALAVĖJIENĖ
Autorės nuotrauka

Stebėkite
tiesiogines transliacijas iš gandrų lizdo,
klausykitės Naisių vasaros radijo
ir aplankykite virtualius Naisius internete.
Laikraščio redaktorės
Živilė Mediekšienė ir Alina Šalavėjienė
Kalbos redaktorius Algirdas Malakauskas
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