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TAU studentai keliauja
Kretingos rajono pedagogų švietimo centras

Trečiojo amžiaus studentams organizavo dviejų
dienų ekskursiją i pietinę Lietuvos dali. Iš Kre-
tingos i Druskininkus išsiruošė 48 žmonių gru-
pė.

Pakeliui užsukome susipa-
žinti su Visuomenės harrnoni-
zavimo centru. Druskininkuose
pamatėme ir pirmąjį sniegą, pa-
siekėme dirbtinio sniego areną,
kur laukė gidė Irena Česaitienė.
Gidė supažindino su įdomiau-
siomis miesto vietomis, parkais,
paminklais, architektūriniais
ansambliais. Sužinojome, kad
miesto pavadinimas kilo ne
nuo žodžio "druska" , bet nuo
žmogaus veiklos pavadinimo -
druskininkas, kuris iš vietinių
šaltinių sūraus vandens išgau-
davo druską. Apsistojome vieš-
butyje "Dainava" ir paskubėjo-
me į vandens parką, kur mūsų
laukė šilti baseinai, burbulinės
vonios, įvairaus karštumo ir
drėgmės pirtys su maloniais
vaistingųjų žolelių kvapais.
Vandens parke žmonių nebuvo
daug, todėl mes, senjorai, galė-
jome ramiai pasilepinti, išgerti
kvapios arbatos. Įdomi aplin-
ka, jautėmės kaip natūralioje
gamtoje - tarp olų, subtropinių
augalų ir karštų "geizerių" ... Po
puikių vandens ir karščio pro-
cedūrų, viešbutyje išsimiegoję,
ryte pasivaišinę prie švediško
stalo, tęsėme ekskursiją prižiū-
rimi mūsų malonių palydovių
- Kretingos pedagogų švietimo

centro direktorės Adelės Maze-
liauskienės, metodininkės Gė-
nės Benetienės.

Aplankėme Liškiavos mies-
telį ir įdomią baroko stiliaus
bažnyčią su Domininkonų vie-
nuolyno ansambliu. Išgirdome
bažnyčios istoriją, 1826-1829
m. jos vargonais grojęs M. K.
Čiurlionio tėvas. Nusileidome
į bažnyčios rūsius, kur įkurtas
bažnyčios reikmenų ir dvasinin-
kų rūbų muziejus. Pamatėme
domininkonų vienuolių rnumi-
jas karstuose - jie ten prieš kelis
šimtmečius palaidoti.

Trys kilometrai už Druski-
ninkų yra Najasodės kaimas,
kur jau 30 metų gyvena ir ku-
ria skulptorius, medžio drožė-
jas Antanas Česnulis, Buvome
sužavėti jo sodyba, skulptūrų
parku prie vaizdingo Ratnyčėlės
upelio. Svečius sutinka autoriaus
sukurtas vėjo malūnas, kuriame
sukauptos drožtos skulptūrėlės.
Nuo malūno upelio link pasta-
tyta unikali Rūpintojėlių siena.
Ios akmeninėse nišose yra eks-
ponuojami Lietuvos meistrų
Rūpintojėliai, tarp jų - ir kre-
tingiškių skulptorių darbai. Pa-
gal Ratnyčėlę autoriaus sukurta
kompozicija "Žmogaus ir me-
džio gyvenimas", tai 300 metų

Kretingiškiai prie Liškiavos bažnyčios.

senumo ir labai sto ros, gražios
pušies ir drožtų figūrų derinys.
Toliau išdėstyti liaudies teatro
personažai: Žemaitės "Marti",
A. Vienuolio "Prieblandoje", V.
Krėvės "Prie dangaus vartų" bei
kiti. Parke net galva sukasi nuo
daugybės įdomiausių gamtos ir
žmogaus kūrinių, tačiau įspū-
dingiausias - parko viduryje
pasitinkantis didžiulis medinis
milžinas, sėdintis ant akmenų
krūvos ir laikantis toną sverian-
tį akmeninį kiaušinį. Kasmet

drožėjo ekspozicija papildoma
naujais drožiniais. Norėtųsi čia
ir vėl sugrįžti.,

Toliau keliavome į Grūto
parką. Dauguma ekskursantų
čia jau lankėsi prieš keletą metų.
Radome naują pastatą, kur
įrengta sovietmečio laikų meno
galerija. "Žvėrinčius" pasipildęs
naujais gyvūnais, parke ištiesti
nauji takai, pastatytos skulptū-
ros. Pietaudami Grūto kavinėje
susitikome ir parko įkūrėją Vi-
liumą Malinauską, su juo nusi-

Nuotr. iš asmeninio albumo.

fotografavome.
Paskutinis mūsų ekskursijos

objektas - Merkinės piramidė.
Ioje pasimeldėme, pamedita-
vome, prisipylėme jos šaltinio
vandens ... Sutemus dainuoda-
mi, patenkinti sugrįžome į na-
mus.

Esame dėkingi mūsų univer-
siteto vadovėms už šią įdomią
pažintinę ekskursiją, už gerą
nuotaiką ir rūpinimąsi mumis.
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