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ATOSTOGOS

Atsisveikino sudarę planą kitai vasarai

Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejus ir šiemet daugiau negu dvi dešimtis Kretingos vaikų nuo 7 iki
11 metų pakvietė į vasaros stovyklą „Vasaros artelė malūne“. Dvi savaites stovyklautojų kasdien laukė nauji užsiėmimai ir naujas kūrybos bei pažinimo džiaugsmas.
Pirmąją – stovyklos atidarymo
– dieną vaikai susipažino, kūrė
stovyklos atributiką. Veikė popierinių malūnėlių dirbtuvėlė, vaikai
darė apyrankes, vardines korteles,
ruošė dienoraštį, į kurį vėliau surašė dienos įspūdžius.
Antrosios dienos planus dalyvauti „Mažųjų žolininkų akademijoje“, kurios metu ketinta rinkti
vaistažoles, pakoregavo lietus. Tądien daugiau sužinota apie paukščius, susipažinta su Dvaro parko
istorija, Žiemos sode piešti augalai.
Trečioji diena buvo patriotinė:

tis bažnyčioje, kur vaikai pamatė,
kaip restauratoriai atnaujina Švč.
Mergelės Marijos paveikslą. Daugiau savo miesto istorijos sužinota
ūkvedžio name peržiūrėjus istorinius filmus „Dingusi Kretinga“ ir
„Kretinga – pranciškonų sostinė“.
Stovyklos metu vaikai taip pat
turėjo galimybę daugiau sužinoti
apie Muziejaus etnografinius fondus Ratinėje ir Etnografijos ekspozicijoje „Saulės ratu“, kur paliesti
tai, ką mums paliko senoliai, leido
etnografė Nijolė Vasiliauskienė.
Surengtos netgi etnografines skal-

Paskutiniąją dieną į stovyklą vaikai atėjo ne tik su tėveliais, broliukais ir
sesėmis – atsivedė net augintinius.

stovyklautojai dalyvavo Gedulo ir
vilties dienos minėjime prie paminklo Lietuvių tautos kančioms
atminti, aplankė savanorių kapus
Kretingos senosiose kapinėse, kalbėjosi apie Vasario 16-osios kūrėjus ir puoselėtojus. Ketvirtoji
diena buvo skirta sportui, tądien
susitikta ir sportuota su treneriais.
Penktąją dieną stovyklautojams
numatytą ekskursiją po Kretingą
taip pat šiek tiek sutrukdė lietus.
Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gera – nuo lietaus teko slėp-

bimo, lyginimo bei linų mynimo
pamokėlės.
„Spalvoto meduolio dieną“ keliauta į Antano Kalniaus kepyklėlę,
kur vaikai pamatė, kaip gaminama
duona, buvo pavaišinti keksiukais,
grįžus Tradicinių amatų centre
kepti meduoliai. Daug įspūdžių
patirta kartu su Jolanta Klietkute
kuriant cianotipiją arba kitaip mėlynuosius saulės atspaudus. Tai yra
viena iš senųjų fotoatspaudų darymo technikų, atrasta 1842 metais. Ką stovyklautojai veikė, kokių įspūdžių patyrė paskutiniąją dieną trumŠie metai – Piliakalnių metai, pai priminė stovyklos vadovė, Informacijos ir edukacijos skyriaus kultū(Nukelta į 13 p.)

rinės veiklos vadybininkė Roma Luotienė.

Ąžuolo lapų vainikai – varduvininkui Jonui ir gimtadienį tądien šventusiai Dominykai.

Vasaros artelėje malūne vaikų kasdien laukė nauji užsiėmimai, naujos
žinios, naujos galimybės ir pramogos.

Daug įspūdžių patirta prie Kartenos piliakalnio.

Vaikams – vasaros biblioteka
Kiekvieno trečiadienio popietę į Erdvę vaikams M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros centre renkasi mažieji skaitytojai, nes čia jiems vyksta įvairūs renginiai ir
vaikų knygų klubo „Pelėdžiukai“ užsiėmimai. Ką veikti, dažniausiai pasiūlo patys popietės
dalyviai, tad kiekvienas šioje erdvėje yra ir šeimininkas, ir svečias, ir žiūrovas. Net ir teatro
režisierius ar bibliotekininkas!

Šių užsiėmimų metu atkreipiamas
vaikų dėmesys į knygą ir skaitymą,
kaip linksmą ir išradingą būdą praleisti laisvalaikį. Vaikai naudojasi
literatūros fondu – išsirenka sau
patinkančias knygas, skaito jas, inscenizuoja, pagal knygos turinį kuria
neilgus spektakliukus. Tokiu būdu
ugdomas vaiko dėmesys, kūrybiškumas, plečiama jo domėjimosi sritis,
aktoriniai ir režisūros sugebėjimai,
mokomasi kalbėti ir nebijoti reikšti
savo minčių viešai. Skaitymas tampa
kūrybišku ir linksmu užsiėmimu ir
turiningu laisvalaikio praleidimu.
Kartu susirandama panašių pomė-

gių draugų, išmokstama bendrauti,
kurti ir planuoti.
Trečiadienio popietės panašios
savo veikla, bet skirtingos turiniu:
vaikai vieni kitiems pristato perskaitytas knygeles, pasiskirstę į grupeles
sukuria ir parodo spektaklius, kurių
metu veikėjais tampa ne tik patys,
bet ir žaislai bei knygos, ir taip kitus
draugus „užkrečia“ skaitymu, domėjimusi literatūra. Tuo tarpu bibliotekininkas tampa vyresniuoju draugu
ir patarėju, vaikų padėjėju, stebėtoju
ir klausytoju, žiūrovu.
Vasarai įgaunant pagreitį, kviečiame visus vaikus į biblioteką vasaroti

linksmai, kūrybingai ir išradingai.
Nuo liepos startuoja bibliotekos
stovyklavietės skaitymai „Šmurkšt į
pasaką“, o rugpjūtį pakviesime į kūrybines dirbtuvėles „Prakalbink knygos herojų“.
Naujausią informaciją sekite M.
Valančiaus viešosios bibliotekos
svetainėje www.kretvb.lt ir Facebook paskyroje https://www.facebook.com/kretingos biblioteka/.
Asta KUKTOROVIENĖ
M. Valančiaus viešosios bibliotekos
Informacinių technologijų ir
viešinimo skyriaus vedėja

Kiekvieną trečiadienį M. Valančiaus bibliotekoje laukiami vaikai, kurie
vasaroti nori linksmai, kūrybingai ir išradingai.
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Nemokamose ekskursijose –
pažintis su Palanga
Nuo birželio Palangoje vyksta projektas „Paslaptinga Palanga – pažink, patirk,
pamilk“, kurio metu kurorto lankytojai turi unikalią galimybę dalyvauti pažintinėse
nemokamose ekskursijose „Žvelk giliau – tikroji Palanga“. Ekskursijos skirtos ne tik
paveldo vietoms lankyti, bet ir interaktyviai jas pažinti.
Dažnai pamirštame, kad Palanga
yra turtinga savo kopomis, kalnais,
šventvietėmis, kultūros paveldo ir
istorinėmis vietomis. Projekto idėja
gimė siekiant kuo daugiau žmonių
supažindinti su Palangos istorija,
parodyti svarbias nekilnojamojo
kultūros paveldo vietas ir tuo pačiu
formuoti naują ir patrauklų kurorto
įvaizdį.
„Paslaptinga Palanga – pažink,
patirk, pamilk“ siekia pritraukti kuo
daugiau įvairaus amžiaus žmonių,
kurie ieško kokybiško, įdomaus ir
prasmingo poilsio Palangoje. Organizuojamomis ekskursijomis tikimasi padidinti besidominčių istorija
ir šalies kultūra žmonių srautus Palangos kurorte, taip po truputį keisti

kurorto įvaizdį ir atmosferą.
Ekskursijas organizuoja ir veda
gidė Deimantė Janulionytė, turinti
daugiau kaip 8 metų profesionalaus gido darbo patirtį Lietuvoje ir
užsienyje.
Kelionė pėsčiomis po Palangą,
jos kalnus bei šventas vietas vyksta
ketvirtadieniais, 10 val. ryto. Planuojamos kelionės datos: liepos 27,
rugpjūčio 3, 10, 17, 24, 31 ir rugsėjo
7 dienomis. Šios eksursijos metu bus
supažindinama su kurorto istorija,
religija ir paveldu. Kelionės metu
bus lankomi Birutės ir Naglio kalnai.
Čia bus kalbama apie pagonišką kultūrą, mūsų protėvių pasaulėtvarką
ir krikščioniškąja religiją. Taip pat
bus keliaujama per Palangos kuror-

tą susipažįstant su jo istorija, grafų
Tiškevičių palikimu, žymiausiomis
vietomis bei klausantis įdomiausių
su miestu susijusių legendų.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti
pažintinėse ekskursijose, kurių metu
susipažinsite su gyva ir pulsuojančia
Palangos istorija, atrasite esančius
kultūros paveldo turtus ir atskleisite
daug naujų bei nepažintų dalykų!
Registracija ir papildoma informacija telefonu +37060923927, elektroniniu paštu sakralioskeliones@
gmail.com.
Projektą „Paslaptinga Palanga
– pažink, patirk, pamilk“ iš dalies
finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
„Švyturio“ inf.

ATEIK, PAMATYK, IŠGIRSK

Kretingos kultūros centras

1-31 d. Edmundo Giedrimo, Kurto Skroblio,
Edvardo Stalmoko, Antano Garjono, Audronės
Bukauskienės tapybos ir Petro Barono, Virgilijaus
Burbos, Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės grafikos darbų paroda „Legendomis apipinti Žemaitijos krašto piliakalniai“ Parodų salėje.
1-31 d. Mariaus Mindaugo Danio tapybos
darbų paroda „Pamario peizažai“ Vitražo salėje.
2 d. 20 val. Šokių vakaras „Kam per 40“.
6 d. Chorų šventės „Čia – Lietuva“ programa:
20 val. Koncertuoja Skuodo kultūros centro mišrus choras „Apuolė“, Plungės kultūros
centro kamerinis choras, Kretingos kultūros
centro kamerinis choras „Kristale“, vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Toncius“ ir pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Rangė“, rajono
skaitovai.
21 val. Lietuvos valstybės himno giedojimo
akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“.
21.10 val. Lietuvos kariuomenės Karinių
jūrų pajėgų pučiamųjų orkestro koncertas.

Skyriai
1-30 d. Virgilijaus Jankausko fotografijų paroda „Mažoji Lietuva. Dingęs kraštas“ Vydmantų
skyriuje.
1-31 d. Lietuvos menininkų plenero darbų
paroda „Šventosios žemės atminties ženklai“
Laukžemės skyriuje.
6 d. 10.30 val. Šventė „Mama, tėtis ir aš“ Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos
stadione.
6 d. 16 val. Valstybės dienos šventė prie Budrių
skyriaus.
6 d. 20 val. Šventė „Lietuva mūsų širdyse“ prie
Rūdaičių skyriaus.
6 d. 20.45 val. Literatūrinė-muzikinė valanda
„Vienybė težydi...“ Jokūbave, prie A. Stulginskio
paminklo.
Renginiai, skirti Valstybės dienai:
6 d. 21 val. Baublių centre, prie Gedimino Sta-

kausko skulptūros „Knygnešys“, skirtos Lietuvos
tūkstantmečiui.
6 d. 21 val. Kartenos miestelio aikštėje ir ant
Kartenos piliakalnio.
6 d. 21 val. Pilietinė akcija „Tautišką giesmę giedokim kartu“ Laukžemės skyriuje.
6 d. 21 val. Prie Vydmantų, Grūšlaukės, Lazdininkų, Raguviškių skyrių, Kurmaičių kaimo centre, ant Senosios Įpilties piliakalnio, prie Nepriklausomybės paminklo Darbėnuose.
6 d. 21 val. Literatūrinė valanda „Rasos lašely
suspindėk...“ Kalniškių skyriuje.

M. Valančiaus viešoji biblioteka
3-28 d. Spaudinių paroda „Atkurtos Lietuvos
broliai: brolis Gediminas Numgaudis OFM, brolis Astijus Kungys OFM, brolis Bernardas Jurčys OFM, vyskupas Linas Vodopjanovas OFM“
Abonemente.
3-28 d. Spaudinių paroda „Žemaitijos tautinio
kostiumo ypatumai – Žemaitiu tautėne drabuže“
Kraštotyros stende.
3-28 d. 14 val. (kiekvieną trečiadienį) Bibliotekos stovyklavietės skaitymai „Šmurkšt į pasaką“
Vaikų literatūros centre.
3-28 d. Vaikų kūrybos darbų paroda „Vabaliukų
kelionė“ Vaikų literatūros centre.
5 d. 13 val. Papuošalų gamyba plaukams su lietuviška atributika Edukacijos centre.

Filialai
3-28 d. Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio
centro ir kaimo bendruomenės narių tapybos
smėliu darbų paroda „Namų interjero kūrimas“
Grūšlaukės filiale.
5 d. 13 val. Viktorina „Bibliomūšis“, skirta Lietuvių
kalbos kultūros metams paminėti, Jokūbavo filiale.
5 d. 13 val. Literatūros valandėlė vaikams „Skaitome lauke“ iš ciklo „Leisk vasarą su knyga“ Vydmantų skyriuje.
5 d. 13 val. Viktorina „Bibliomūšis“ Baublių
filiale.

Kviečia į dviračių žygį
Dviratininkų klubas „Tolumos“ visus dviratininkus, o ypač
kretingiškius, kviečia Valstybės dieną paminėti keliaujant
dviračiais. Žygis liepos 6-ąją, 9
val., prasidėtų Kretingos miesto

Rotušės aikštėje, iš čia senuoju
keliu važiuotume į Palangą bei
Nemirsetą. Grįžtume plentu
Šiauliai-Palanga, kada nors būsimu dviračių taku.
Laukiame visų – ir didelių,

ir mažų, norinčių pasportuoti,
pasivažinėti, pabendrauti, kartu
paminėti Karaliaus Mindaugo
karūnavimo dieną.
Organizatoriai

Riedučių istorija
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(Atkelta iš 10 p.)

Gatvės stilius tapo pacifistinių ir ekologinių naujosios kartos idėjų įsikūnijimu. Jis skelbė naują požiūrį į nepriklausomybę, judėjimo laisvę. Dideli pinigai, kuriuos vakarų pramonė gaudavo iš bet kokio naujo jaunimo pomėgio,
greitai pakeitė nuostatas apie važinėjimą riedučiais. 1995 metais amerikiečių
korporacija ESPN gavo patentą ir leidimą rengti X-games. Tai tapo oficialiu
gatvės stiliaus pripažinimu. Tada visiškai atskirtas gatvės stilius nuo riedučių
sporto. Ir visgi iš kur jis atsirado? Nauja beprotiška 90-ųjų metų riedutininkų
era yra susijusi su „bleidų” (ratukinių pačiūžų) atsiradimu. Tai buvo riedučiai
su kietu batu ir viena eile pritvirtintų ratukų. Šie riedučiai atsirado Las Vegase,
kur 1981 m. parodoje susitiko amerikiečių ledo ritulininkas Skotas Olsonas
ir italas Džiuzepė Kavazinis – pačiūžų ir kalnų slidžių batų gamintojai. Šie
du žmonės sukūrė visiškai naują riedučių pavidalą, kurie turėjo išskirtines
technines charakteristikas. Jais galima važinėti ir gatvių bordiūrais, ir laiptais,
ir rampomis. Per pastaruosius 10 metų riedučių gatvės stilius tapo labai populiarus, atsirado nauji važinėjimo stiliai: inline skating, aggressive skating,
group skating, slalom skating ir kiti.
Pagal spaudą

Atsisveikino sudarę
planą kitai vasarai
(Atkelta iš 5 p.)

tad priešpaskutinę dieną laukė išvyka prie Kartenos piliakalnio, o paskutiniąją dieną, dar kupini kelionės įspūdžių, atsisveikinti su vadovėmis
į Vasaros artelę malūne stovyklautojai rinkosi su tėveliais. Stovyklos organizatorėms ir vadovėms muziejaus darbuotojoms – kultūrinės veiklos
vadybininkei Romai Luotienei, Gamtos skyriaus vedėjai Jurgitai Tertelienei ir dailininkei Ingai Idaitei – dėkota už turiningai praleistas dienas, galimybę dar labiau pažinti savo miestą, dar daugiau sužinoti apie
senolių palikimą, suteiktas žinias, surengtas pramogas. Vaikai neslėpė su
nekantrumu lauksiantys kitų metų „Vasaros artelės malūne“.
Muziejininkės atviravo irgi pasikrovusios gera vaikų energija, jas žavėjo jų noras kuo daugiau patirti ir sužinoti. „Vaikai buvo labai draugiški,
kūrybingi, smalsūs. Visi taip įsisukdavo į veiklą, ji visus taip įtraukdavo, kad, atėjus penktai valandai, kai reikėdavo skirstytis, vaikai nebeatsimindavo visko, ką veikė, – juokėsi R. Luotienė. – Stovyklauta pagal
pačių vaikų sudarytas taisykles, kuriose „griežtai“ nurodyta nesimušti,
klausyti vyresnių ir vadovių, neatsikalbinėti, berniukams gerbti mergaites, į užsiėmimus ateiti pasiruošus ir taip toliau. Vaikai patys jau sudarė
ir planą, ką stovykloje veiks kitų metų vasarą – be jau įprastų dienų, norėtų kosmetikos ir grožio salono, tatuiruočių, bulvių kepimo, sporto, šakočio, gatvės šokių ir traukinio dienos. Traukiniu pageidaujama važiuoti
į Girulius, prie jūros. Planas sudarytas, trauktis nebėra kur, teks tik sukti
galvas, kaip vaikų planus įgyvendinti“.
Stovyklautojus pasveikino ir gražių likusių atostogų palinkėjo muziejaus Informacijos ir edukacijos skyriaus vadovė Jurgita Paulauskienė,
ąžuolo vainiku papuoštas varduvininkas Jonas bei gimtadienį tądien
šventusi Dominyka.

Liepos 6 d. 19 val. ant Imbarės piliakalnio
vyks dainų ir poezijos vakaras

„Sveikiname Lietuvą nuo
Imbarės piliakalnio“.
Dalyvauja Skuodo r. literatų klubo
„Nojus“ nariai, Kretingos rajono kultūros centro
Kūlupėnų skyriaus ir Salantų kultūros centro Žvainių
skyriaus vokaliniai ansambliai, dainuojamosios poezijos
atlikėjas Raimondas Grabys, Vaclovo Kaubrio ir
Aroldo Domarko duetas.
Savo kūrybos eiles dovanoti Lietuvai kviečiame ir
Salantų bei Imbarės krašto kūrėjus.
21 val. bus giedama „Tautiška giesmė“
Po renginio visi maloniai kviečiami į
Žvainių skyrių pasivaišinti žolelių arbata.
P.S. Esant nepalankioms oro sąlygoms, renginys vyks
Žvainių skyriaus salėje.
Organizatoriai: Žvainių skyrius ir „Imbariečių draugija“

