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Nuskambėjo pirmasis respublikinis dainų festivalis 
„Kalėdinė pasaka“

Šventės dalyvius pasveikino Trys karaliai (V. Jakienė, V. Stančikienė, O. Viskontienė).
„Kalėdinė pasaka“ prasidėjo smuikininkių Filomenos ir Viltės (mokytoja 
A. Dubinskienė) atliekama V. Gruberio melodija „Tyli naktis“.

Tikimasi, kad šventinį laikotarpį užbaigęs gražus festivalis taps tradiciniu.

Kretingos lopšelis darželis „Eglutė“ rajono ikimoky-
klinio ir pradinio ugdymo įstaigas  pirmą kartą sukvietė 
į dainų festivalį „Kalėdinė pasaka“, kuris vyko Kretin-
gos muziejaus Žiemos sode.  Tokio festivalio, kuriame 
skambėtų kalėdinio laikotarpio giesmelės ir dainos, 
idėja kilo meninio ugdymo pedagogei Deimantei Vitku-
tei-Stonkuvienei, o ją įgyvendinti padėjo direktorė Vida 
Simaitienė bei visa darželio bendruomenė.

„Kalėdinė pasaka“ prasidėjo 
smuikininkių Filomenos ir Viltės 
(mokytoja A. Dubinskienė) atlie-
kama V. Gruberio melodija „Tyli 
naktis“, kuriai skambant, salėje 
pasirodė ir visus pasveikino Trys 
karaliai (V. Jakienė, V. Stančikienė, 
O. Viskontienė).

Festivalyje skambėjo dainos ir 
giesmės, kurias atliko kolektyvai iš 
Kretingos lopšelių darželių „Eglu-
tė“ (vad. D. Vitkutė-Stonkuvienė), 
„Pasaka“ (vad. J. Viluckienė), „Žil-
vitis“ (vad. D. Samalienė), Darbė-
nų gimnazijos ikimokyklinio ug-
dymo skyriaus (vad. D. Katkutė), 
S. Daukanto progimnazijos (vad. 
D. Beivydienė), M. Tiškevičiūtės 
mokyklos (vad. J. Gecevičienė), 

Kurmaičių pradinės mokyklos 
(vad. J. Kripienė) bei svečiai iš 
Mažeikių lopšelio darželio „Bitu-
tė“ (vad. J. Vaičienė), Klaipėdos r. 
Kretingalės pagrindinės mokyklos 
(vad. D. Vitkutė-Stonkuvienė) bei 
Kretingalės kultūros centro (vad. 
S. Anužienė).

Žiūrovų pilnoje salėje nuskam-
bėjusios giesmės ir dainos užbaigė 
kalėdinę pasaką – šventinį laiko-
tarpį – bei atsisveikino su papuoš-
ta eglute. Tikimės, kad šis gražus 
festivalis taps tradiciniu ir džiugins 
nuostabiais vaikų pasirodymais.

Deimantė VITKUTĖ-
STONKUVIENĖ

Muzikos mokytoja

Švenčių maratoną rūdaitiškiai baigė, kaip ir pradėjo, – kartu.

Švenčių maratoną baigė Trijų karalių švente
Rūdaičių bendruomenės nariai – vaikai, tėveliai ir 

seneliai – savaitgalį po šv. Mišių rinkosi į Kretingos kul-
tūros centro Rūdaičių skyrių. Čia surengta Trijų karalių 
šventė.

Bendruomenės pirmininkė 
Gražina Katkuvienė akcenta-
vo, kad šventės gražios ir pras-
mingos tuomet, kai gražiai 
pradedamos ir gražiai baigia-
mos. O baigiasi šventinis lai-
kotarpis Trijų karalių diena, 
tai popietėje simbolizavo ant 
stalo padėtos trys karūnos ir 
šventinta kreida. Ji buvo išda-
linta visiems dalyviams, kad, 
parėję į namus, kiekvienas 
virš namų durų galėtų užsi-
rašyti K+ M+ B tikėdami, kad 
užrašas namus saugos nuo 
blogio ir piktų dvasių.

Karaliai buvo dosnūs tiek 
vaikams, tiek suaugusiems.
Visi dalyvavo nemokamoje 
loterijoje, aktyviai įsijungė į 
žaidimus, vaišinosi bendruo-
menės paruoštomis vaišėmis.

Ant Kalėdinės eglutės  buvo 
užkabinti gerumo maišeliai, 
po vieną kiekvienas vaikas 
nusikabino. Pažiūrėti, kas 
maišeliuose, vaikai galės tik 
per kitas Kūčias, prieš tai įver-
tinę save, ar tikrai visus metus 
buvo labai geri ar tik geri.

Šventės pabaigoje bendruo-
menės pirmininkė dėkojo vi-
siems rūdaitiškiams, o ypač 
jaunoms šeimoms, kurios vis 
gausiau renkasi į bendruo-
menės organizuojamus ren-
ginius. Padėkota ir šventę 
organizuoti padėjusiems Ra-
munei Grikštaitei  ir Stasiui 
Lukauskui bei daugeliui kitų 
talkininkų.
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