
Švyturys       2015 m. kovo 28 d., šeštadienis 6

 Nuotr. iš asmeninio albumo. 

 Nuotr. iš asmeninio albumo. 

Gintauto Maciaus nuotr.

Pažintis su PrancūzijaKELIONĖS

Kretingos Tau kultūros daigai 

Kroatijos žemėje
Kretingos pedagogų švietimo centro Trečio amžiaus universiteto (TAU) stu-

dentams 25-osios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinės ilgam išliks 
atmintyje. Lietuvos garbės  konsulės Kroatijoje  Rimos Koič kvietimu senjorai  
jas  šventė Adrijos jūros pakrantėse įsikūrusiame Zadaro mieste ir padovanojo 
kroatams bei ten gyvenantiems lietuviams lietuviškų dainų ir šokių pynę.

Keis Kretingos veidą

Prancūzija. Vieni, pagalvoję 
apie šią šalį, prisimename gerą 
vyną, prancūziškus kvepalus, 
gerus prancūzų autorių roma-
nus. Kitiems tai geros virtuvės 
ir neišdildomų įspūdžių šalis. 
Tretiems prieš akis iškyla Eife-
lio bokštas ir romantiška meilė 
Paryžiaus panoramos fone. Tai 
šalis, kurioje vieni jau pabuvo-
jome, kiti svajojame nuvykti. 
Tačiau Jokūbavo A. Stulginskio 
pagrindinėje mokykloje atsiti-
ko kitaip. Į šią mokyklą Pran-
cūzija vieną dieną persikėlė... 
pati.

Kovo 20-ąją visas pasaulis 
minėjo Tarptautinę frankofo-
nijos dieną. Šis judėjimas su-
vienija visas pasaulio šalis ir 
regionus, kurių pagrindinė vy-
raujanti kalba yra prancūzų. Ta 
proga Jokūbavo mokykloje su-
rengta viktorina apie Prancū-
ziją. Jos organizatorė prancūzų 
kalbos puoselėtoja ir mokytoja 
Lidija Šiškienė subūrė moki-
nius, jų tėvelius ir mokytojus 
prisiminti prancūzų kalbą, šios 
šalies istoriją, kultūrą ir papro-
čius. Tarpusavyje rungėsi trys 
komandos, kurias sudarė įvai-

raus amžiaus ir profesijų nariai, 
kuriuos vienija meilė ir pagarba 
Prancūzijai bei jos kalbai. 

Mokiniams buvo smagu 
vertinti tėvelių mokykloje įgy-
tas ir išsaugotas žinias, jiems 
nusileisti neketino kitų dalykų 
mokytojai, o prancūzų kalbos 
besimokantys mokiniai stengė-
si pranokti ir vienus, ir kitus. 

Kompetentinga komisija 
paskirstė vietas, kurių kiekvie-
na komanda nusipelnė, apdo-
vanojo prancūzišku šokoladu. 
Visų širdyse ir prisiminimuose 
dar ilgai skambės kartu dainuo-
tų prancūziškų dainų ir prisi-
mintų eilėraščių aidas. 

Labai smagu, kad šioje mo-
kykloje saugoma ne tik mūsų 
šalies istorija, bendruomenė 
supažindinama ir su kaimyni-
nėmis šalimis. 

Mokyklos tėvų komitetas, 
mokiniai, darbuotojai dėkoja 
direktorei ir prancūzų kalbos 
mokytojai L. Šiškienei už gražų 
renginį. 

Tėvų komiteto vardu

Janina ANIULIENĖ
          

„Projektą vykdysime palaips-
niui, penkiais etapais. Šių metų 
planas – gėlynai, dekoratyviniai 
krūmai. Tvarkysime, perplanuo-
sime gėlynus, esančius Rotušės 
aikštėje, miesto sankryžose ir kitur. 
Keisime plotus – kai kuriuos nai-
kinsime, kitus mažinsime arba di-
dinsime“, – pasakojo P. Daukantas. 

Jis pastebėjo, jog iki šiol Kretin-
gos mieste nebuvo landša! o kon-
cepcijos. Ją sukūręs P. Daukantas 
projektą ketina įvykdyti palaips-
niui – viename iš etapų yra numa-
tytas ir medžių sodinimas, atso-
dinimas. Tačiau šis etapas šiemet 
vykdomas nebus. 

„Tikimės, kad parengus ir pra-
dėjus vykdyti projektą Kretinga 

taps dar gražesnė. Kol projektas 
rengiamas, jau dabar tvarkomės. 
Senų stiprių medžių nepjauname, 
bet genėjame, ten, kur reikalinga 
atveriame erdves. Medžių lajos 
tvarkomos kasmet“, – teigė S. Ju-
knevičius. 

Kretingiškius jis paragino taip 
pat puoselėti aplinką. Balandžio 
25 dieną Kretingoje, kaip ir visoje 
šalyje, rengiama akcija „Darom“. 
Seniūnas tikisi, kad žmonės bus 
aktyvūs bendroje talkoje. 

„Be to, raginčiau talkos net 
nelaukti – kiekvienas savo kieme, 
sodyboje tvarkykimės jau dabar. 
Jeigu netrūksta iniciatyvos, labai 
pilietiška tvarkyti ne tik sau pri-
klausiančią, bet ir šalia esančią 
teritoriją“, – ragino S. Juknevičius. 

Kretingoje genėjant medžius atveriamos erdvės, miestui planuojami 
nauji gėlynai. 

(Atkelta iš 2 p.)

 Dar 2014 metų pabaigo-
je TAU senjorai gavo kvietimą 
vykti koncertuoti į Kroatiją. Iš 
pradžių šis pasiūlymas atrodė 
neįvykdomas: tolima šalis, gar-
bingas senjorų amžius, brangi 
kelionė, jaunas, vos antrus me-
tus dainuojantis  moterų voka-
linis ansamblis „Svajonių aidas“ 
(vadovas Aloyzas Žilys), dar jau-
nesnis,  keletą mėnesių gyvuo-
jantis, šokių kolektyvas „TAU 
ritmas“ (vadovas Aurimas Bajo-
ras).  Pasirodė, kad TAU klausy-
tojams nieko neįveikiamo nėra 
ir kad mes patys sprendžiame, 
ką reikia neštis savo gyvenimo 
kuprinėje, ką turime nuveikti 
šiame gyvenimo etape. Stropiai 
ruošėmės, dirbome, repetavo-
me, ieškojome rėmėjų, nepa-
būgome net kitų organizacinių 
trukdžių. Tikėjimas, viltis, meilė 
visada buvo su mumis ir tikslas 
buvo pasiektas – Kovo vienuo-
liktosios šventę mes  šventėme 
kitaip negu įprasta, kitaip negu 
visa Kretinga.

Kroatija – Balkanų šalis, 
įsikūrusi nepaprasto švarumo 
Adrijos jūros pakrantėse. Per 
Lenkiją, Čekiją, Austriją, Slo-
vėniją pasiekėme Dalmatiją ir 
Starigrado – Paklenicos  mies-
tą.  Tai kurortinis miestas, kurį 
iš rytų pusės juosia Velebitų 
kalnai su savo karstiniais urvais 
bei laukine gamta, o vakaruose 
tyvuliuoja Adrijos jūros įlanka, 
vadinama Pavelebito kanalu. 
Įlankoje, atrodo vos už kelių 
šimtų metrų, plyti Pago sala, 
kurioje nuo senų laikų išgauna-
ma druska. Druska yra didžiulis 
turtas, nes kai kurios jos rūšys  
gali  turėti net 75 mineralus. 
Saloje įkurta sūrinė, kur dau-

giau nei šimtas metų gamina-
mi avių sūriai Paški sir. Sūriai, 
brandinami apie dvejus metus, 
yra pakankamai brangūs, nes 
vienam kilogramui sūrio reikia 
7 litrų avies pieno, o viena ave-
lė per dieną jo duoda tik vieną 
litrą. Pago sala  sulaiko kalnuose 
kylančius bora vėjus,  neleidžia 
jiems įsisiautėti ir sukelti itin di-
delių bangų. Beje, kretingiškiai 
turėjo progos pajusti boros ga-
lią ir pamatyti, kaip gyventojai 
operatyviai reaguoja į meteoro-
logų pranešimus.

Kovo vienuoliktosios minė-
jimas ir koncertas vyko viena-
me seniausių Kroatijos miestų 
Zadare, Tautos aikštėje. Kroatai 
yra savo šalies patriotai, bet pui-
kiai pažįsta  Lietuvą kaip krep-
šininkų šalį. Jie smalsiai žiūrėjo 
į tautiniais rūbais bei trispalvė-
mis apyrankėmis pasipuošusius 
lietuvius.  Lietuvos Nepriklau-
somybės minėjimas prasidė-
jo kroatų ir lietuvių kalbomis, 
plevenant Lietuvos vėliavai ir  
nuskambėjus Tautinei giesmei. 
Kroatams Lietuvą pristatė ir mi-
nėjimą pradėjo Lietuvos konsu-
las Kraotijoje Deivydas Stanke-
vičius, Lietuvos  garbės konsulė 
Kroatijoje Rima Koič, Zadaro 
miesto merijos vadovai, pasi-
puošę mūsų rankų darbo tris-
palviais šalikais.  Koncerto metu 
skambėjo ansamblio vadovo 
Aloyzo Žilio autorinės dainos, 
sukurtos pagal įvairių autorių 
žodžius, šokėjai pademonstravo 
lietuvių liaudies šokius. Kiekvie-
ną numerį lydėjo aplodismentai, 
o po koncerto iš aikštės einan-
tiems senjorams kroatai plojo ir 
mojo rankomis tartum seniems 
geriems draugams. Pirmoji jau-

nų kolektyvų išvyka į užsienį ir 
šiltas priėmimas pakylėjo senjo-
rus ir leido suprasti, kad kiekvie-
nas žmogaus  amžiaus tarpsnis 
yra gražus, tik reikia mokėti jį 
gražiai ir tauriai nugyventi.

 Po koncerto dar apžiūrėjo-
me romėnų forumo griuvėsius 
ir, ant Adrijos jūros kranto klau-
sydamiesi vienintelių pasaulyje 
jūros vargonų gaudesio, atsipa-
laidavome, tarsi išsilaisvinome 
dvasioje, tarsi apsivalėme nuo 
kelionės rūpesčių, nuo įtampos 
ir sielos gelmėse spurdėjo jaus-
mas – aš lietuvis, aš švenčiu Ne-
priklausomybės dieną. Vakare, 
susėdus prie bendro stalo, Peda-
gogų švietimo centro direktorė 
Adelė Mazeliauskienė pranešė, 
kad į Kretingą parvešime Zada-
ro miesto mero pasiūlymą rajo-
no vadovams pasirašyti bendra-
darbiavimo sutartį. Direktorė 
dar kartą pasveikino visus su 
švente, kiekvieną priglaudė prie 
širdies įteikdama padėkos raštus 
bei suvenyrus. Pakili nuotaika, 
šalia draugo petys, supratingas 
žvilgsnis, šypsenos dar ilgai pri-
mins lietuvių viešnagę Kroatijo-
je, apie kurią rašė spauda, rodė 
Zadaro televizija.

Kelionę į Kroatiją derinome 
su pažintine veikla. Aplankėme 
didžiausią Dalmatijos miestą 
Splitą, įsikūrusį nedideliame 
pusiasalyje Adrijos jūros pa-
krantėje.  Keliaudami Splito link  
stebėjome pražydusiais geltonas 
laukų gėleles, sakoma, kad jos ir 
davė miestui vardą. Splite gyve-
na apie 200 000 gyventojų ir tuo  
bei laivų statyba jis kažkuo pa-
našus į Klaipėdą.

(Nukelta į 8 p.)

Kretingiškiai Budapešte.

Mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai suburti prisiminti prancūzų kalbą, 
šios šalies istoriją.



(Atkelta iš 1 p.)
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Apdovanojimų įteikimo pro-
ga kultūros centre buvo sureng-
tas koncertas – jame pasirodė 
didžioji dalis centro kolektyvų. 
Jie, pasak P. Razmaus, taip pat 
prisidėjo prie to, jog miesto 
kultūros židinys buvo įvertintas 
respublikiniu mastu. 

„Geriausio metų kultūros 
centro nominacija mums – di-
delis laimėjimas. To link ėjome 
ilgai ir nuosekliai. Parengėme 
daugybę dokumentų, įvykdėme 
daugybę darbų, surengėme cen-
tro apžiūrą ir pristatymą ir liko-
me tikrai gerai įvertinti. Yra kuo 
didžiuotis – turime gražią erdvę 
kūrybiniam procesui. Pastatas 
visiškai renovuotas, į jį atvyks-
ta kolektyvai iš visos Lietuvos, 
gėrisi. Turime labai stiprų kūry-
binį potencialą. Juk esame tarp 

Kultūros centrui – geriausiojo titulas
10 Lietuvos miestų, kurie da-
lyvauja Dainų šventėje – mūsų 
kolektyvai niekuo nenusileidžia 
didiesiems miestams. Praėju-
sioje Dainų šventėje dalyvavo 
13 mūsų centro kolektyvų – tai 
yra beveik visi scenos žanrai“, – 
džiaugėsi P. Razmus. 

Iš viso kultūros centre veiklą 
vykdo 19 kolektyvų. 

Vertino griežtai

Pasak P. Razmaus, išskirtinė 
Kultūros nominacija centrams 
nesuteikiama bet kaip. Kultūros 
centro vertinimas vyko dviem 
etapais. Iš pradžių ministerija 
įvertino dokumentus, centro 
veiklą. Vėliau buvo sudaryta 
komisija, kuri, vykdant antrą 
etapą, atvyko apžiūrėti ir pati-
krinti Kretingos kultūros centro 
– stebėjo kolektyvus, komisijai 
P. Razmus parengė pristatymą. 

Jis pripažino, kad varžantis dėl 
nominacijos konkurencija buvo 
labai stipri. 

„Kol centras nebuvo reno-
vuotas, apie nominaciją net ne-
galvojome. Kriterijai yra labai 
griežti. Centras turi vykdyti ak-
tyvią kūrybinę veiklą, puoselėti 
etnokultūrą, kultūrą, mėgėjų 
meną, plėtoti edukacinę veiklą, 
tenkinti visuomenės kultūri-
nius poreikius ir vykdyti profe-
sionalaus meno sklaidą. Visa tai 
vykdome, galime pasidžiaugti 
materialine baze, sutvarkytomis 
erdvėmis. Kadangi patenkame į 
aukščiausios kategorijos kultū-
ros centrų sąrašą, konkurencija 
buvo labai didelė – reikalavimų 

daug ir laimėti sunku“, – teigė P. 
Razmus. 

Nominaciją centras gavo 
pirmą kartą. Vėl pretenduoti 
laimėti šį titulą galės tik po 5 
metų. „Geriausio metų kultūros 
centro“ nominacija atnešė ir " -
nansinės naudos. 

„Aukščiausios kategorijos 
kultūros centrams suteikiama 
80 bazinių socialinių išmokų. 
Tai yra vienkartinė pinigų injek-
cija, kurią centras gali panaudoti 
savo nuožiūra – gerinti materia-
linę bazę ir panašiai. Kol kas dar 
nenusprendėme, kur panaudo-
sime piniginę premiją – ją no-
rėtųsi paskirstyti protingai bei 
naudingai“, – sakė P. Razmus. 

Trečioji paukštė

Nuo šiol Kretingos kultūros 
centras gali didžiuotis ir trečiąja 
„Aukso paukšte“. Žanrinis ap-
dovanojimas „Geriausias mėgėjų 
teatras ir vadovas“ Liaudies kul-
tūros centro sprendimu atiteko 
Egidijaus Radžiaus teatrui. 

Ši paukštė – jau trečioji Kre-
tingoje. Apdovanojimą pirmasis 
gavo „Atžalynas“, antrasis – ka-
merinis choras. 

„Egidijaus Radžiaus teatras 
nominuotas buvo 2 metus iš ei-
lės. Trečiasis kartas buvo sėkmin-
gas. Tikiu, kad tai ne paskutinė 
paukštė mūsų centre – jos vertų 
tikrai yra“, – įsitikinęs P. Razmus. 

Liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa (dešinėje) Egidijaus 
Radžiaus teatro vadovui Nerijui Gedminui įteikia „Aukso paukštę“. 

Scenoje – Kretingos rajono kultūros centro kolektyvai, kurių atsidavimas darbui taip pat padėjo centrui pelnyti 
geriausiojo titulą visoje šalyje. 

 Tai labiausiai turistų lanko-
mas miestas, iš turizmo gaunantis 
60 procentų pajamų, tačiau gar-
sėja ir regatomis, į kurias susiren-
ka buriuotojai iš visos Europos. 
Aplankėme geriausiai pasaulyje 
išsilaikiusią romėnų civilizacijos 
vertybę – Diokletiano rūmų kom-
pleksą. Pasakojama, kad Romos 
imperatorius Diokletianas ypač 
aršiai persekiojo krikščionis, bet 
jam nepavyko sunaikinti krikš-
čionių bendruomenės, o jo žmo-
na ir dukra priėmė krikščionybę. 
Nusilpęs nuo ligų Diokletianas 
atsisakė imperatoriaus pareigų, 
apsigyveno rūmuose Dalmatijos 
pakrantėse ir čia praleido savo 
senatvę, o rūmai tapo dabartinio 
Splito pradžia. Seserų dominin-

konių vienuolyno švento Marti-
no koplyčios skliautais nuaidėjo 
ansambliečių sugiedota giesmė 
„Marija, Marija“.

Grįžtant aplankėme didingą  
Vengrijos sostinę Budapeštą. Visą 
kelionės laiką senjorus lydėjo gera 
nuotaika, šypsenos ir nesibaigian-
čios dainos. Nors ir ne kurortinis 
sezonas, nors ir nelepino mūsų 
gamta, bet Kroatija paliko didžiu-
lį įspūdį. Juk kroatai per daugybę 
okupacijos metų, karo, prasidė-
jusio 1991 metais ir sugriovusio 
ne tik namus, bet ir žmonių gy-
venimus, nepasidavė svetimoms 
įtakoms, išsaugojo savo kalbą, pa-
pročius, tradicijas, tikėjimą. Tuo 
jie panašūs į mus, o mes į juos. 

Atsisveikindama Kroatijoje 
25 metus gyvenanti ir mus visą 

kelionės laiką nuoširdžiai globo-
jusi Lietuvos garbės konsulė Rima 
Koič kalbėjo: „Mano lietuviai, dė-
koju jums visiems, kad atvykote 
ir papuošėte čia, Kroatijoje, Kovo 
11-osios šventę. Jūsų dainos, šo-
kiai, šypsenos dar labiau nuskai-
drino ir taip visada giedrą mano 
kroatų šalies padangę, o jūs į ją 
būtinai dar atvyksite“.

Tiesa, dar tikrai norėtųsi at-
vykti į šalį, apie kurią Bernardas 
Šou rašė: „Dievas norėjo pašlo-
vinti tai, ką sutvėrė, todėl paskuti-
nę Pasaulio kūrimo dieną iš ašarų, 
žvaigždžių ir jūros alsavimo sukū-
rė Kroatiją“.

 Danutė VASILIAUSKIENĖ

 Kretingos TAU tarybos 
pirmininkė,  ansamblio dalyvė

Kretingos Tau kultūros daigai 
Kroatijos žemėje

(Atkelta iš 6 p.)
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