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11. Kryžius, kalavijas ir jauna mergina
2x

09:00-14:00

114

Rekomendavo
Julius Kanarskas, istorikas
Apie
#ChodkevičiausMetai

Kryžius ir kalavijas atmena patį garsųjį karžygį Joną
Chodkevičių ir laikus, kai Skuodas tapo miestu. Ir jie
niekur nedingo! Beje, šio legendinio karžygio metus šiais
metais ir minime.
Čia persipynę viskas... Pradėsime nuo to, kad didžiojo
karvedžio Jono Karolio Chodkevičiaus tėvas Jonas
Jeronimas įkūrė Skuodo miestą. Teisingiau – išrūpino
Skuodui laisvojo miesto teises. Šalia išgirsime legendą
apie Skuodo budelį ir jo kalaviją. Pamatysime, kad ši
legenda galėjo būti tiesa. Kodėl? Nes Jonas Chodkevičius
Skuodą pavertė miestu. Ir pakvietė atvykti žmones iš
Vokietijos, tarp jų ir budelį. Ir svarbiausia – kartu įsigaliojo
ir teisė, kuri leido išgelbėti merginą. T.y. Jonas
Chodkevičius, įkurdamas miestą, išgelbėjo jauną gražuolę.
Vien dėl to buvo verta įkurti Skuodo miestą.

Pats legendos veiksmas vyko šalia Rotušės, aikštėje, kuri
būdinga būtent miestui. Toje vietoje iki šiol stūkso MŪRO
KRYŽIUS, kuriam 500 metų, ir kurį pastatė Jonas
Chodkevičius. Pamatysite jį savo akimis.

Kaip rasti?
Skuodas, Skuodo muziejus.
Ką daryti?
[A]Išverskite frazę "DIEVO MALONĖJE ŽENGIAME VISI
AMŽINYBĖN..." į vokiečių kalbą ir užrašykite TIKSLIAI taip,
kaip tai būtų padaręs vokiečių kalvis 1525 metais
(ieškokite pavyzdžio muziejuje). Susipažinkite su legenda,
pabendraukite apie ją su muziejininke ir gaukite
antspaudą. Nufotografuokite atsakymą bei antspaudą
kartu.
[B]Padarykite nuotrauką MŪRO KRYŽIAUS fone, iš tos
pusės, kuri mini datą, kai Skuode atsirado Romos
katalikai.

12. Dingęs miestas
Bet kada

74

Rekomendavo
Julius Kanarskas, istorikas
Apie
#ChodkevičiausMetai

Minint Jono Karolio Chodkevičiaus metus, šalia Kretingos ir
Skuodo negalima nepaminėti dar vieno miesto, kuris
tiesiogiai susijęs su Chodkevičių gimine. Tai yra mistinis
miestas, kuris tiesiog dingo. Manoma, kad jį sudegino
švedai. Lietuvos istorikai iki šiol neturi vienareikšmiško
atsakymo. Tačiau turime faktą, jog jis tikrai egzistavo. Ir
buvo didelis, gal didesnis už Skuodą.
Bareikiai minimi 1568 metais Žygimanto Augusto
revizoriaus Jokūbo Lankovskio sudarytame inventoriuje. O
vėliau – tiesiog išnyko, Bareikių nebeliko nei aprašuose,
nei žemėlapiuose.
Profesorius A. Bumblauskas sako: „Niekas negali pasakyti,
kur jis buvo. Vieni sako, kad kažkur prie Grūstės, kiti –
kad prie Ylakių. Jis kažkuriuo metu pradingo, gal per marą
visi išmirė, bet kažkodėl nepateko į Makovskio žemėlapį.

Gal tai buvo Radvilų kerštas, nes tos giminės varžėsi.
Žemėlapiai – labai įdomus dalykas, nes juose užfiksuoti ne
tik faktai. Jie kalba ir apie užsakovą, kūrėją. Žemėlapį
reikia vertinti kaip idėjų, kultūros istorijos šaltinį.“
Net jeigu žemėlapiai buvo pakoreguoti, mes galime sukurti
savąjį ir "atstatyti" šį netikslumą. Yra dvi versijos, kur
galėjo būti šis miestas. Pagal vieną, miestas buvo įkurtas
vieno alkakalnio papėdėje. Mūsų žemėlapis nuves prie to
alkakalnio.

Kaip rasti?
Atvykite į kelio nr. 3702 vietą, pažymėtą koordinatėmis
56.22711, 21.77605.
Pagal ranka braižytą žemėlapį (žr. priedą "BAREIKIŲ
VIETA" žemiau) raskite Bareikių miesto vietą, kurią dabar
žymi alkakalnio atminimo ženklai, kaip parodyta
nuotraukoje viršuje.
Ką daryti?
[A]Nusifotografuokite šalia abiejų alkakalnio atminimo
ženklų.

13. Unikali Viekšnių vaistinė
2x

9:00-16:00

115

Apie

#PabrėžosMetai

Ar kada girdėjote posakį: sveikame kūne – sveika siela? Ar
kada susimąstėte, kad dvasiškai turtingas žmogus turi
pasirūpinti ir savo fiziniu kūnu? Jurgis Ambraziejus
Pabrėža – sielos ir kūno gydytojas – tai aiškiai suvokė,
nors gyveno tais laikais, kai didelė Žemaitijos krašto
gyventojų dalis tebetikėjo kerais ir prietarais. J. A.
Pabrėžos laikais vaistinių Žemaitijoje buvo vos dešimt.
Vienintelė kaimiško tipo, autentiška vaistinė Lietuvoje su
išlikusiomis vaistininkų šeimos gyvenamosiomis
patalpomis bei paties vaistininko ranka rašyta visa
vaistinės istorija yra Viekšniuose. Minint Jurgio
Ambraziejaus Pabrėžos 250 metus, siūlome susipažinti ir
su Viekšnių vaistininkais Fiodoru Geldneriu ir
Aleksandravičiais. Jie, kaip ir J. A. Pabrėža, buvo liaudies
gydytojai, kurie nuoširdžiai rūpinosi to krašto gyventojais,

kurdami vaistus ir gydydami juos. Įdomu tai, kad to meto
vaistininkas sukūrė vaistus nuo ligos, kuri net ir šiais
laikais daugumai žmonių yra neišgydoma. Kokie tai
vaistai, kuris vaistininkas juos sukūrė ir ką slepia šios
vaistinės sienos, sužinosite atvykę.

Kaip rasti?
Viekšnių I-osios vaistinės muziejus
Tilto g. 3, Viekšniai
Ką daryti?
Įėjusius į oficiną jus pasitiks vaistinės muziejininkė.
Išklausę trumpą psakojimą apie vaistinės eksponatus,
pereikite į Koktoriją. Ten rasite vaistininko žibalinį primusą
vaistams kaitinti. Jame gamino vaistą nuo iki šiol
nepagydomos ligos, kurios receptą rasite miegamajame
kambaryje. Perskaitykite receptą ir įvardinkite, kokia tai
liga bei svarbiausia sudėtinė vaisto dalis.
[A]Nusifotografuokite visa komanda prie vaisto recepto,
rašyto vaistininko ranka.
[B]Nufotografuokite svarbiausio vaisto sudėtinės dalies
atsakymą.

14. Mename savo didįjį gamtininką
vienuolį
2x

9:00-14:00

125

Rekomendavo
Vidmantas Bezaras, Kultūros Paveldo Departamentas
Apie
#PabrėžosMetai

Šiais metais minime lietuviškojo Leonardo da Vinčio –
kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos – metus. Jeigu
garsusis Leonardas puikiai suderino mokslą ir meną, tai
Jurgis Pabrėža – mokslą ir tikėjimą bei teologijos žinias.
Vieta, į kurią keliaujame, ypatinga – čia kelių kilometrų
spinduliu panašiu laiku gimsta dvi Lietuvai reikšmingos
asmenybės. Ir jas abi sieja didelis pasišventimas kalbai. J.
Pabrėža – bendrinės žemaičių, S. Daukantas – bendrinės
lietuvių kalbos kūrėjas.
Viename iš stendų (vadinkime jį stendu NR. 1) galima
matyti, kad Žemaitijos vyskupas Motiejus Valančius savo
knygoje "???" aprašo kunigo Jurgio Pabrėžos zygdarbius.
Joje Motiejus Valančius akcentuoja ne tik dvasinius, bet ir
mokslinius Jurgio Pabrėžos pasiekimus.
O kitame stende (vadinkime jį stendu NR. 2) galima
matyti, kaip atrodė kunigo Pabrėžos gimtinė, kuri yra visai

netoli (juk čia, kur esame, yra kitos Lietuvos įžymybės,
Simono Daukanto, gimtinė). Privalome ją atrasti.

Kaip rasti?
S. Daukanto gimtinės klėtelė
Kalvių k. Lenkimų sen., Skuodo r.
8 687 14113
p. Kazys Viršilas, muziejaus prižiūrėtojas.
Ką daryti?
[A]Stende nr. 1, suraskite Motiejaus Valančiaus frazę
„Kunegs Pabrieża pażist ??? ??? musu pusie augąntę,
kożnos żina wardą ir pawardę, numana tejpogi kam kuri
ira derąnti.“ ir lape įrašykite du žodžius, kuriuos
pakeitėme. Atsakymą patvirtinkite p. Kazio atžyma. Ir
nufotografuokite visa tai.
DĖMESIO: neprivaloma, bet labai gera prisidėti prie
muziejaus palaikymo auka (bent 1-2 eur nuo komandos).
Muziejuje turi būti aukos dėžutė.
[B]Stende palikome koordinates, kurios nurodo Jurgio
Pabrėžos gimtinę. Nemažai sugaišome, kol suradome, ačiū
svetingiems vietiniams žinovams. Kai rasite,
nusifotografuokite po užrašu "MENAME SAVO DIDĮJĮ
GAMTININKĄ VIENUOLĮ".

15. Mitologijos ženklai Barstyčių žemėje
9:00-15:00

95

Apie

#MažojiKultūrosSostinė

Keliaujame į Barstyčius, nes jie – mažoji Lietuvos kultūros
sostinė 2021! Verpstėmis su tokiu užrašu Barstyčiuose
papuošti pagrindinių gatvių gyvenamųjų namų ir įstaigų
langai. Netoli stūkso didžiausias Lietuvoje Barstyčių
akmuo, o gražiausios Barstyčių vietos apipintos
legendomis ir padavimais, tad ir miestelis šiais metais (o
gal ir dar kitais išliks) papuoštas įvairiomis mitologinėmis
puošmenomis.

Kaip rasti?
Prie Bažnyčios esančioje centrinėje aikštėje, kurioje visus
pasitinka “Šiaudinės kapelos muzikantai”

Ką daryti?
Atvykusius jus pasitiks miestelio simboliais tapę laumė,
ragana ir velnias. Tik spėkite dairytis. Viena pakutens,
kitas šakėmis masažą padarys, o trečioji – laumių pyragu
pavaišins. Šiukštu nesusiviliokite įvairiomis pagundomis.
Pabėgę nuo mitinių būtybių, kiek toliau pamatysite ant
šulinio raganų augintinę. Taip, ją galite ir pabučiuoti (bet
kuriam komandos nariui). Tik įspėjame! Princese ar princu
netaps.
[A] Nusifotografuokite visa komanda prie šios raganų
augintinės.

16. Kur Jėzus sutinka Šv.Veroniką
Bet kada

71

Rekomendavo
Jolita Steponaitienė, Lietuvos Nacionalinė M. Mažvydo
bibilioteka
Apie
#MačernioMetai

Yra keletas dalykų, neprarandančių aktualumo,
nepriklausomai nuo epochos, paros laiko, metų pokyčio.
Vienas jų yra poezija. Ar kada savęs klausėte, kodėl
gyvenate šioje žemėje? Kokia mano ir visos žmonijos
paskirtis šioje žemėje? Kodėl pasaulyje egzistuoja tiek
kančios ir neteisybės? Į šiuos sudėtingus, mums visiems
artimus būties, egzistencijos klausimus savo kūryboje
gilinosi Lietuvių poetas Vytautas Mačernis, kurio metus
šiemet ir minime.
Per vieną šimtmetį gimsta tik toks vienas poetas, paskyręs
trumpą savo gyvenimą žmogaus gyvenimo prasmės
ieškojimui. Šis, nesenstančios kūrybos poetas, nugyveno
tik 23 metus, tačiau parašė daugiau nei 200 eilėraščių,

juose nuspėdamas ir savo mirtį.
Jaunasis poetas mirė Žemaičių Kalvarijos pakrašty. V.
Mačernio mirtis, kaip ir jo vizijos, yra apipinta
atšiauriomis, tamsiomis spalvomis – važiuojant vežimu, į
V. Mačernio galvą pataikė atsitiktinė artilerijos sviedinio
skeveldra. Lemtingo sprogimo vieta yra žinoma.

Kaip rasti?
Vieta, kur Jėzus sutinka Šv.Veroniką. Jei kyla klausimas,
kur tai, duodame užuominą – Žemaičių Kalvarija žinoma
pagal joje įrengtą Jėzaus Kristaus kryžiaus kelią.
Ką daryti?
[A]Nusifotografuokite visa komanda vietoje, kur įvyko
lemtingas sprogimas. Tai keli metrai nuo vietos, kur Jėzus
sutinka Šv.Veroniką.

17. Neva ir Rena legenda
9:00-15:00

117

Apie

#MažojiKultūrosSostinė

Žavus miestelis į šiaurę nuo Telšių, kuris 2021 metais
paskelbtas mažąja Lietuvos kultūros sostine – Nevarėnai.
Negalvokite, kad tai yra dar vienas eilinis miestelis su
tikrai veikliais ir nuostabiais miestelėnais. Nuo pat trylikto
amžiaus gyventojų iš čia neišvarė nei marai, nei karai, nei
Nevos ir Renos legendinė istorija! Atvykę, nepaklyskite
užlinguoti gatvių vingių, kurie įaugę tarp kalvų, o suraskite
kelią prie miestelio susikūrimo legendos Nevos ir Renos.
Tik radę šias dvi ponias, sužinosite kas joms nutiko, kad
miestelis pavadintas būtent jų vardais.

Kaip rasti?

Liepų g. 10, Nevarėnai, LT - 88468, Telšių r.
Nevarėnų kultūros centras

Ką daryti?
Atvykusius pasitiks mažosios Lietuvos kultūros sostinės
Nevarėnų simbolis – Karalienė bei aprašyme paminėtos
ponios – Neva ir Rena. Pabendraukite, atidžiai išklausykite
miestelio legendos, pasivaišinkite šeimininkų paruoštomis
vaišėmis.
[A]Nusifotografuokite visa komanda su šalmais su
pasitikusiomis poniomis Neva ir Rena.

18. Kuršių ir partizanų palikimas
9:00-14:00

141

Apie

#MažojiKultūrosSostinė

Salantai – nedidelis ir įdomus miestelis Kretingos rajone,
kuris 2018 metais
buvo paskelbtas Mažąja Lietuvos kultūros sostine. Švenčių
čia netrūko. Viena tokių – kuršiška…. Kuršiai gyveno
dabartinės Lietuvos ir Latvijos teritorijoje. Lietuvoje
gyventa dabartiniuose Skuodo, Kretingos, Plungės,
Klaipėdos rajonuose, siekė Telšių ir Mažeikių miestus.
Kuršių gyvenamose teritorijose buvo tokia administracinė
tvarka: kelios gyvenvietės sudarė apygardą, kurią valdė
pilyje esantis didžiūnas – kuningas arba karalius. Kelios
apygardos sudarė žemę. Lietuvos teritorijoje jos buvo

trys: Ceklis, kurios centras Gandinga (Plungė), Pilsotas –
netoli Klaipėdos, Mėguva – Kretingos–Palangos apylinkės.
Na, o senovės kuršių palikuonys pokariu gynė savo žemę,
išėję į miškus. Jų atminimas puoselėjamas unikalioje
vietoje – Partizanų troboje, kurioje kviečiame apsilankyti.

Kaip rasti?
Vilniaus g. 45, Salantai
Partizanų namai
Ką daryti?
Atvykę į Salantus, suraskite partizanų rekonstruktorius,
kurie papasakos apie šio krašto laisvės kovų istoriją,
pakvies apžiūrėti ir gyvai paliesti miško brolių buities
reikmenis, ginklus bei kartu nusifotografuoti. Taip pat
laukia susitikimas su senųjų Salantų krašto probočių
kuršių genties rekonstruktoriais bei gardus prisilietimas
prie senųjų patiekalų paveldo. Jus pasitiks kuršiai.
Išklausykite kuršiško gyvenimo ypatybių šioje, kadaise
vadintoje Mėguva, apylinkėje.
[A] Nusifotografuokite visa komanda su senaisiais kuršių
gyventojais prie namelio.

19. Pabrėžos pamokslai Raudėnuose
Bet kada

125

Rekomendavo
Jolanta Klietkutė, Kretingos muziejus
Apie
#PabrėžosMetai

Šiais metais minime lietuviškojo Leonardo da Vinčio –
kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos – metus. Jeigu
garsusis Leonardas puikiai suderino mokslą ir meną, tai
Jurgis Pabrėža – mokslą ir tikėjimą bei teologijos žinias.
Tai universalus žmogus, kaip kunigas neapsiribojo
Šventuoju raštu, bet domėjosi mokslu, menu, medicina. Jo
pamokslai būrė minias, žmonės veržėsi pagalbos. Didelę
laiko dalį jis gydė ir kūno ligas. Taip pat jis – mokyklos
ugdyti rašomąja bendrine žemaičių kalba pradininkas,
pirmojo lietuviško (žemaitiško) geografijos vadovėlio ir
geografijos terminų autorius.

Jurgis Ambraziejus Pabrėža rašė nemažai pamokslų, ryžtų,
pamokymų kiekvienoje savo atstovaujamojoje parapijoje.
Viena tokių buvo Raudėnai.

Kaip rasti?
Raudėnai, Šiaulių raj.
Ką daryti?
Šios užduoties paveiksliukas demonstruoja Pabrėžos
pamokslo, pasakyto BŪTENT RAUDĖNUOSE, originalą.
Raskite nedidelį pastatą pačiame miestelio centre,
pastatytą toje vietoje, kur dar 1550 metais buvo pastatytą
pirmoji koplyčia, prie kurios Pabrėža galėjo sakyti
pamokslus tikintiesiems Raudėnuose.
[A] Nusifotografuokite to pastato fone.

20. Augalų sistema
2x

10:00-18:00

105

Rekomendavo
Agnė Areliūnaitė, Šiaulių miesto sav.
Apie
#PabrėžosMetai

Minint Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metus, būtina užsukti
į Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sodą,
kurio reprezentacinė ir edukacinė tyrimų bazė pradėta
kurti dar 1961 metais. Tai Dieviškas gamtos kampelis,
lankytojus žavintis per 4600 veislių ir rūšių augalais. Bet
kaip šis nuostabus gamtos lopinėlis susijęs su J. A.
Pabrėža? Priminsime, kad šis mokslininkas buvo
universalus. Domėjosi įvairiomis mokslo sritimis, tarp jų –
farmacija ir botanika. Jis šiose srityse vykdė
praktinę–taikomąją veiklą. Taip pat domėjosi augalais, jų
gydomosiomis savybėmis ir paliko mums unikalų rankraštį
– vieną svarbiausių Lietuvos botanikos mokslo leidinių. Tai
yra „Taislius augyminis“, kurio rankraštis 2008 metais
buvo įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“
Lietuvos nacionalinį registrą kaip nacionalinės reikšmės
dokumentinio paveldo objektas. Šis pirmasis botanikos

žodynas yra studijuojamas su didele pagarba, juk
J.A.Pabrėža pats vienas, neturėdamas medžiagos,
kruopščiai ir smulkmeniškai sukūrė lietuvišką botanikos
terminologiją ir augalų vardyną, naudodamas mitologinius
augalų pavadinimus.

Kaip rasti?
Paitaičių g. 4, 76149 Šiauliai
Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sodas
Ką daryti?
Atvykę į Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos
sodą,
nuskenuokite QR kodą, kuriame yra šio sodo žemėlapis.
Pirmiausia suraskite „Edukacinis namelis, ekonominiai
augalai“ (17 skyrius). Šiame skyriuje ieškokite augalo,
remdamiesi aprašymu: Deuoitis, iškreipta žodžio dievaitis
forma. Pajūryje (netoli tauragės) laikytas laukų dievu,
pasak L.Ivinskio – namų žaltys, o Pabrėžos žodyne –
Dievaitys – Thymus.
[A]Nusifotografuokite visa komanda toje vietoje, kurioje
yra Thymus. Būkite atidūs!!! Thymus rūšis yra ne viena.
Blongifolius ir Thymus pulegioides, bet būtinai taip, kad
matytųsi ne tik komanda, bet ir šie augalai.
Vėliau suraskite „Augalų sistematika ir geografija“ (2
skyrius). Šiame skyriuje ieškokite augalo, remdamiesi
aprašymu: Babilius – pasak D. Poškos, bičių globėjas,
pasak Lasickio, – bičių Dievas. Pabrėžos žodyne Babylius
visurtinysis – Syringa vulgaris.
[B]Nusifotografuokite visa komanda toje vietoje, kurioje
auga Syringa vulgaris, bet būtinai taip, kad matytųsi ne tik
komanda, bet ir šis augalas.
DĖMESIO: Saugokite augalus ir elkitės atsakingai.

21. Lietuviškasis Leonardo da Vinčis
2x

9:00-14:00

104

Rekomendavo
Vidmantas Bezaras, Kultūros Paveldo Departamentas
Apie
#PabrėžosMetai

Šiais metais minime lietuviškojo Leonardo da Vinčio –
kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos – metus. Jeigu
garsusis Leonardas puikiai suderino mokslą ir meną, tai
Jurgis Pabrėža – mokslą ir tikėjimą bei teologijos žinias.
Tai universalus žmogus, kaip kunigas neapsiribojo
Šventuoju raštu, bet domėjosi mokslu, menu, medicina. Jo
pamokslai būrė minias, žmonės veržėsi pagalbos. Didelę
laiko dalį jis gydė ir kūno ligas. Žmonės ir šiandien jį laiko
šventuoju. Minėdami jo metus, negalime aplenkti ir
Kretingos, kur Pabrėža praleido paskutiniuosius metus.
Čia, Kretingoje, jis ir palaidotas.
Daug istorijų persipina ir apie jo kapą. Viena jų – žmonės
ateidavę ir saujomis žemes išnešiodavę, taip likdavusios
duobės.

Kaip rasti?

Vilniaus g. 43 Kretingos muziejus, Kretinga.
DĖMESIO. Neiti į rūmus. Rasti ūkvedžio pilką namą.
Įėjimas iš kiemo pusės, prieš tai reikia pereiti per tiltelį.
Pabrėžos kapo koplyčia - raskite patys.

Ką daryti?
Atvykite į muziejų, kur jus pasitiks muziejininkė Jolanta
Klietkutė. Sužinokite apie A. Pabrėžos gyvenimą ir darbus.
Būtinai pamatykite vieną svarbiausių jo knygų – mokslinį
botanikos veikalą „Taislius augyminis“.
[A] Gaukite anspaudą iš Jolantos ir nufotografuokite jį.
[B] Raskite Pabrėžos kapo koplyčią bei nusifotografuokite
jos fone.

22. Miške prie laužo vanagai sėdėjo
Bet kada

111

Rekomendavo
Jolė Stimbirytė, Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Apie
#ArchyvųMetai

2021 metais minime Juozo Lukšos-Daumanto ir Lietuvos
partizanų bei Lietuvos Archyvų metus. Apie Lietuvos
partizanus sukurta nemažai dainų. Dauguma jų plito
įvairiuose Lietuvos regionuose, kai kurios jau tapusios
beveik liaudies dainomis. Tačiau Lietuvių Tautosakos
archyve mes radome vieną retą dainą, užrašytą
nedideliame miestelyje unikaliu pavadinimu Lauko Soda.
Unikalus ne tik paties miestelio pavadinimas. Pokario
metais partizanų būrys veikė netoliese esančiame miške
unikaliu pavadinimu Dievo krėslas. Unikali ir pati daina
„Miške prie laužo vanagai sėdėjo“. Ji simboliškai pasakoja
apie visos Lietuvos partizanus – juk Laisvės kovų pradžioje
žmonės partizanus ir vadino būtent vanagais.

Kaip rasti?
Lauko Soda, Telšių rajonas. Šalia bažnyčios.
Apsidairykite. Kadangi partizanai kovojo už laisvę, todėl

turbūt vienintelė vieta užduočiai atlikti yra ta, kuri
pažymėta žodžių LAISVĖ.

Ką daryti?
Dainos „Miške prie laužo vanagai sėdėjo“ įraše, kuris buvo
padarytas čia, Lauko Sodoje, yra tik 2 posmai. Pateikiame
juos atsitiktine tvarka:
--Skrido dainelė apie brolį, sesę,
Apie gimtuosius sodžiuj namelius,
Apie motužėlę, verkiančią prie kelio,
Ir mergužėlės mėlynas akis.
--Miške prie laužo vanagai sėdėjo,
Liūdną dainelę traukė pamažu,
Jų tylus aidas taip gražiai skambėjo
Kurio klausytis buvo žavu.
--Dabar perklausykite įrašą. Supraskite, kuris posmas
dainuojamas ANTRAS.
[A]Padainuokite (arba bent padeklamuokite) posmą, kuris
įraše skamba ANTRAS. Įrašykite video, kad virš komandos
matytųsi žodis LAISVĖ.
Dainos įrašas čia (arba žr. QR kodą):
http://archyvas.llti.lt/archyvodb/failai/garsas/inet/LTRF_k
_a_1-500/LTRF_k_a_389_(1-20)/k.389-03.mp3

23. Didingas karvedys ir mylintis žmogus
9:00-12:00

104

Rekomendavo
Vidmantas Bezaras, Kultūros Paveldo Departamentas
Apie
#ChodkevičiausMetai

2021 metais prisimename vieną žymiausių Lietuvos didikų
ir karvedžių Joną Karolį Chodkevičių. J.K.Chodkevičius

buvo didingas karvedys, siuntęs savo karius ir į pergales,
ir į mirtį. Tačiau tuo pačiu metu jis buvo ir paprastas
žmogus, toks, kaip ir mes visi. Savo gyvenime jis turėjo
labai artimą žmogų, savo sielos dvynį. Savo laiškuose šį
žmogų jis vadino „pociecho moja serdeczna (mano širdies
paguoda)“, šalia jo norėjo būti palaidotas. Deja, šiam
norui nebuvo lemta išsipildyti, J.K.Chodkevičius palaidotas
ne mieliausioje savo širdžiai valdoje – Kretingoje. Tačiau
Chodkevičių kripta Kretingos katalikų (pranciškonų)
bažnyčioje yra. Ši kripta nėra atvira, o ją saugo broliai
pranciškonai. Ir tik ralio dieną jums suteikiama išskirtinė
proga šią kriptą aplankyti.

Kaip rasti?
Kretingos katalikų (pranciškonų) bažnyčia, Vilniaus g.2,
Kretinga
Nuo 9:00 iki 10:00 jus pasitiks Kretingos muziejaus gidė
Diana (suderinta, bus su žaliu skėčiu).
Nuo 10:00 iki 12:00 dėl patekimo į kriptą reikia skambinti
Broliui pranciškonui Bernardui OFM tel. 868263945. Tačiau
dėl Brolio užimtumo nėra taip, kad jis vien tik lauktų
dalyvių. Stenkitės suderinti iš anksto, ir tikimės pavyks.
Laikykite tai kelionės iššūkiu ir užduoties dalimi.
DĖMESIO: prašome eiti į kriptą tik su gidės Dianos ar
Brolio Bernardo palyda.
Ką daryti?
[A]Lydimi brolio Bernardo arba gidės Dianos, apsilankykite
Chodkevičių kriptoje ir nusifotografuokite prie sarkofago,
kuriame ilsisi J.K.Chodkevičiaus laiškuose minimas labai
artimas žmogus. Vienas iš dalyvių su delnu turi aiškiai
rodyti į šį sarkofagą.

24. Istorijos saugotojai
nuo 9:00

74

Rekomendavo
Vykintas Vaitkevičius, istorikas
Apie
#ArchyvųMetai

Šiaulių rajone yra atrodo niekuo neišsiskiriantis kaimelis.
Tačiau viena iš šio kaimo sodybų turi dalį Lietuvos
istorijos. Ralio ekspertas istorikas Vykintas Vaitkevičius
pasidalino Lietuvos ypatingajame archyve saugomu laišku,
rašytu LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko J. Žemaičio
ranka apie partizaninę kovą. Šis laiškas atvedė isotrikus į
kaimą, kurioje buvo partizanų bunkeris. Įdomiausia tai,
kad dabartinio sodybos šeimininko Jauniaus dėka bunkerį
atrado ne tik istorikas, bet ir visuomenė. Būtent Jaunius

papasakojo visą istoriją ir parodė bunkerio vietą.
Atkreipkite dėmesį, kad labai svarbu, jog istoriją saugotų
ir žmonės, ne tik archyvai.
Tačiau pats bunkeris kol kas visuomenei pristatyti dar
neparuoštas, bet šeimininkas maloniai sutiko parodyti jo
vietą. Būtent dėl tokių žingeidžių žmonių ši istorija gyva iki
šių dienų.

Kaip rasti?
Pabūkime istorikais, kurie dirba su archyvine medžiaga.
Priede „J. ŽEMAIČIO LAIŠKAS“" knygos gale antroje
pastraipoje nuo viršaus minimas šio kaimo pavadinimas
Šiaulių rajone, kuriame yra jums reikiama sodyba. Joje ir
buvo atrastas bunkeris. Sužinokite kaimo pavadinimą ir
suraskite sodybą.
Sodybos adresas kaime: Saulėtekio g. 2E., šeimininkas
Jaunius Riškus.
Ką daryti?
Atvykę į sodybą, kuri šiandien priklauso patriotiškam
šeimininkui Jauniui, ant lentos parašykite padėką už
Lietuvos istorijos saugojimą.
[A] Padarykite nuotrauką prie padėkų lentos.

25. Miestelis, turintis ubagų ženklą
9:00-15:00

152

Apie

#MažojiKultūrosSostinė

Žemaičių aukštumos vakariniame šlaite, netoli Atlantės,
Trumpės upelių ir Reiskių aukštapelkės, įsikūrė jaukus
Kulių miestelis. Jis 2019 metais paskelbtas mažąja
Lietuvos kultūros sostine. XVIII amžiuje Kuliai priklausė
jėzuitams, o vėliau atiteko kunigaikščiui Mykolui Mikalojui
Severinui Markui Oginskiui. Dabar miestelio vardą garsina
čia gyvenantys meniški kuliečiai, kurie žavia duonininkų
potarme čia atvykusiems pristato savo miestelio istoriją.
O istorija susijusi su mums gerai žinoma rašytoja,
dramaturge, visuomenės veikėja, pedagoge, moterų
judėjimo skatintoja Sofija Kymantaite – Čiurlioniene ir

vienu iš didžiųjų Lietuvos rašytojų Juozu Tumu Vaižgantu.
Tačiau miestelio istorijoje yra dar vienas įdomus faktas –
čia gyveno ubagai, kurie buvo žymimi išskirtiniu ženklu!

Kaip rasti?
J.T. Vaižganto g. 6, Kuliai, Plungės r.
Kulių kultūros centras
Ką daryti?
Susipažinkite su kuliečiais ir vienu svarbiausių jų asmeniu
J. T. Vaižgantu. Kuliečiai papasakos įdomių istorijų ne tik
apie čia gyvenusius kultūrai svarbius asmenis, bet ir apie
ubagų gyvenimą Kuliuose. Pasivaišinkite ubagų skanėstu.
Aplankykite muziejų, kuriame suraskite ubagų skiriamąjį
ženklą. Jį duodavo tiems žmonėms, kuriems labiausiai
reikėdavo pagalbos. Pagal jį visi skirdavo, kad tai būtent
kulietis–ubagas.
[A] Nusifotografuokite komandos nariai taip, kad kapitonas
rodytų į šį ženklą.

26. Archyvai saugo paveikslus
Bet kada

119

Rekomendavo
Diana Varnaitė, paveldo ekspertė
Apie
#ArchyvųMetai

2021 metais minime Lietuvos Archyvų metus. Bet ar kada
nors susimąstėte, kas iš tiesų yra archyvas? Gal tai
valstybei svarbūs dokumentai, tvarkingai sudėti lentynose,
stelažuose, saugyklose? Gal tai rankraščiuose,
nuotraukose, filmuose ar garso įrašuose įamžintos istorijos
bei žmonių likimai? Mes siūlome pažvelgti plačiau – juk net
ir šis tekstas ar bet kuri ralio užduotis kažkada galbūt
pateks į archyvą. Archyvus turi ir muziejai, nes jų
eksponatai – taip pat savotiški archyviniai dokumentai,
pasakojantys apie praeitį. Šiaulių „Aušros“ muziejaus
archyve mes radome labai įdomius paveikslus, kuriuos
nutapė dailininkas Gerardas Bagdonavičius. Apie jį turbūt
girdėję vienetai, tačiau tai buvo grafikas, tapytojas,

pedagogas, architektas, kraštotyrininkas. Jo kūryboje
atsispindi Užventis, dingęs ir esamas…
Mes kviečiame į esamą Užventį, į vietą iš vieno paveikslo.
Kodėl būtent šis paveikslas ir ši vieta? Jame nutapyta
bažnyčia, o ji – bet kurio miestelio centrinė ašis.

Kaip rasti?
Užventis, Užvenčio kraštotyros muziejus
Ką daryti?
Surengėme jums G. Bagdonavičiaus 4 paveikslų mini
parodą ant muziejaus sienos.
[A]Įsižiūrėkite į paveikslą su bažnyčia, suraskite vietą, iš
kurios tapytojas matė bažnyčią, kai ją tapė.
Nusifotografuokite bažnyčios fone būtent tokiu rakursu,
kaip yra paveiksle. Mes manome, jog yra tik viena
tinkama vieta nuotraukai – linkime ją surasti. Turi matytis
praktiškai tiek pat bažnyčios elementų (aišku, kai ką gali
užstoti medžiai kitaip nei paveiksle).

27. Vaikų pedagogika pagal Pabrėžą
9:30-15:00

112

Rekomendavo
Vidmantas Bezaras, Kultūros Paveldo Departamentas
Apie
#PabrėžosMetai

Jurgis Ambraziejus Pabrėža – kunigas ir vienas iškiliausių
XIX amžiaus švietėjų, mokytojas, dvasinio turinio knygų
autorius, liaudies gydytojas, lietuvių botanikos tėvas,
poetas, menininkas. Visoje Žemaitijoje buvo išgarsėjęs
kaip puikus pamokslininkas.Tverai buvo viena iš vietų, kur
Pabrėža skaite savo pamokslus. Viena jo knygų – lyg
praktinis vadovas, einant per gyvenimą, ne veltui ji turėjo
didelį pasisekimą tarp paprastų žmonių. Knygelė vadinasi
"Parkratimai ąnt Saužines". Aukščiau matote 2 originalias
šios knygos iškarpas.

Kaip rasti?

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija,
Žemaičių a. 6, 90282 Tverai, Rietavo sav.

Ką daryti?
Apsilankykite bažnyčios antro aukšto ekspozicijoje. Raskite
Lietuvių katalikų mokslų akademijos ir Viktoro Gidžiūno
knygą „Jurgis Ambraziejus Pabrėža“, atverskite 112 psl. ir
perskaitykite antrąjį šio puslapio sakinį iš viršaus.
Supraskite, apie kurį PAPROTĮ kalba J.A.Pabrėža.
Šios užduoties paveiksliukai demonstruoja Pabrėžos
pamokslų originalus (iš Pabrėžos knygos “Parkratimai ąnt
Saužines”). Vienas iš jų kalba būtent apie minimą
PAPROTĮ.
[A] Įrašykite video prie bažnyčios durų, kuriame
perskaitykite tą teksto variantą (A arba B), kuris kalba
apie minimą PAPROTĮ.

28. Kur kviečia archyve išsaugota
šimtametė akvarelė
Bet kada

105

Rekomendavo
Vytautas Simelis, Radviliškio raj. meras
Apie
#ArchyvųMetai

Archyvų metais kviečiame pabūti istorikais, kurie apsilankę
archyve, randa įdomių dokumentų, pasakojančių dar
nežinomą istoriją ir nuvedančių į dar nežinomas vietas.
Prieš jus – Lietuvoje gimusio dvarininko, aktyvaus
visuomenės ir politikos veikėjo Mečislovo Jaloveckio 20
amžiaus pradžioje nutapyta akvarelė (žr. priedą DVARAS
knygos gale). Ši ir kitos įspūdingos akvarelės daugelį metų
buvo saugomos Stanfordo universitete (JAV), o prieš 8
metus kultūros paveldo eksperto Petro Kanevičiaus dėka
jų skaitmeniniai vaizdai atkeliavo į Lietuvą ir saugomi
Lietuvos centriniame valstybės archyve. Tokiu būdu
Lietuvos istorija yra išsaugota archyvuose ateities
kartoms. Kviečiame jus patirti pažinimo jausmą.
Akvarelėje nupieštas vienas iš Lietuvos dvarų. Į dvarą
veda romantiška ūksminga alėja, dvaro rūmų įspūdingos
kolonos dar mena buvusią didybę. Daug kas sako, jog tai

gražiausias dvaras visame Radviliškio rajone. Beje,
neišsigąskite, jei atvykusius jus garsiai pasitiks keturkojai
dvaro kaimynai.

Kaip rasti?
Radviliškio sav., kažkur tarp Šiaulėnų ir Šaukoto
Pamatykite šios dvaro akvarelę (žr. priedą DVARAS knygos
gale). Joje pakankamai užuominų, kas tai per dvaras.
Pagal pavadinimą nebus problemos jį surasti.
Ką daryti?
[A]Nusifotografuokite visa komanda dvaro fone taip, kad
dvaras būtų tokiu pat rakursu, kaip ir akvarelėje (žr.
priedą DVARAS knygos gale).

29. Didžiausias dvaro archyvas
Žemaitijoje
2x

11:00-15:00

105

Rekomendavo
Danutė Žalpienė, Kelmės krašto muz. direktorė
Apie
#ArchyvųMetai

Lietuvos Archyvų metais kviečiame apsilankyti Kelmės
dvare. Nors šiuo metu dvare įsikūręs Kelmės krašto
muziejus, daugiau nei 300 metų dvarą valdė lenkų kilmės
bajorai Gruževskiai. Būtent jų dėka buvo sukauptas
didžiausias ir pilniausias dvarų archyvas visoje
Žemaitijoje. Jo seniausi dokumentai siekia net 16 amžių.
Net keli tūkstančiai archyvo bylų šiuo metu saugoma
Vrublevskių bibliotekoje Vilniuje, o muziejuje galėsite
apžiūrėti Archyvų metams skirtą parodą. Kelmės dvaro
archyvas buvo saugomas tikrai netikėtoje vietoje. Kokioje?
Sužinosite, apsilankę Kelmės dvare.

Kaip rasti?
Kelmės krašto muziejus, Dvaro g. 15, Kelmė
Ką daryti?

Atvykusius į Kelmės dvarą, jus pasitiks muziejaus
darbuotojas. Išklausykite trumpą pasakojimą apie Kelmės
dvaro archyvą ir apžiūrėkite Archyvų metams skirtą
parodą. Atkreipkite dėmesį į vieną iš parodos eksponatų –
1892-1893 metų vokiečių architekto Francisko Lehmanno
projektą, pagal kurį buvo atlikti restauravimo darbai.
[A] Atsakykite į klausimą, kas dvaro rūmų išorėje yra
kitaip nei pavaizduota minėtame 19 amžiaus pabaigos
projekte, ir nufotografuokite atsakymą.
Lydimi muziejaus darbuotojo, apsilankykite vietoje, kur
buvo saugomas dvaro archyvas.
[B] Nusifotografuokite prie durų į patalpą, kurioje buvo
saugomas archyvas, taip, kad matytųsi komanda ir visas
pastatas, kuriame esate.

30. Nobelio bei Oskaro premijų ištakos
Bet kada

110

Rekomendavo
Jolita Steponaitienė, Lietuvos Nacionalinė M. Mažvydo
bibilioteka
Apie
#TotoriųMetai

Šiais metais minime Lietuvos totorių metus.
Ar žinote, kad garsusis lenkų literatas, Nobelio laureatas
literatūros srityje Henrikas Senkevičius buvo totorių
kilmės? Vienas iš jo žinomiausių kūrinių – istorinis epinis
romanas „Tvanas“. Jis vaizduoja Abiejų Tautų Respublikos
dramatiškus įvykius ir karą su švedais. O pagrindiniai
herojai kilę būtent iš šio krašto, istorinio Liaudos regiono.
Ir ypatingai iš šio miestelio, kuriame esate. Maža to, pats
Henrikas Senkevičius gyveno ir kūrė šiame miestelyje.
Maža to, pagal šį romaną 1974 metais pastatytas Oskarui
nominuotas kino filmas „Tvanas“.
Kaip ir priklauso romanui, yra pagrindinių herojų, jauno
pulkininko Andžejaus Kmicicio ir vietinės merginos Olenkos
meilės linija. Jų meilei teks patirti daug išbandymų, kol jie

galiausiai suvienys savo širdis. Įsimintina finalinė scena,
kur, Andžejaus bendražygiai sušuko keltis į šį miestelį, kur
Andžejaus laukė jo meilė.

Kaip rasti?
Perskaitykite vieną šios romano finalinės scenos ištrauką
(orginalo kalba) ir nesunkiai suprasite, į kokį miestelį visus
kviečia važiuoti ponas Zagloba. Dėmesio: miestelio
pavadinimas lenkų kalba skamba kiek kitaip nei lietuviškai.
Ir taip, jis priklauso Radviliškio savivaldybei.
--Józwy Beznogiego podnieśli wszyscy laudańscy:
– Niech żyje pan Kmicic!
– Niech żyje! – powtórzyły tłumy. – Nasz starosta upicki
niech żyje! niech żyje!
– Do Wodoktów! Wszyscy! – huknął znowu pan Zagłoba.
– Do Wodoktów! do Wodoktów! – wrzasnęło tysiąc ust. –
W swaty do Wodoktów, z panem Kmicicem, z naszym
zbawcą! Do panienki! do Wodoktów!
--Ką daryti?
[A]Šio miestelio bažnyčios varpinėje yra varpas,
pavadintas romano „Tvanas“ autoriaus vardu. Padarykite
nuotrauką po juo iš tos koplyčios pusės, kurioje kabo
varpas, taip, kad matytųsi pats varpas.
DĖMESIO: Bendruomenės nariai pažadėjo pastatyti prie
koplyčios kopėčias, kad galima būtų net įlipti komandai į
antrą aukštą prie pat varpo. Tokia nuotrauka irgi galima,
bet ją darykite savo atsakomybe.

31. Vieno eksponato paroda
2x

9:00-18:00

79

Rekomendavo
Diana Varnaitė, paveldo ekspertė
Apie
#MažojiKultūrosSostinė

Jonas Karolis Chodkevičius darė tai, ką dabar norėtų daryti
ne viena valstybė. Kartu su Jėzuitų ordinu (jie garsėjo
švietimu) jis įkūrė Kražių kolegiją, kvietė mokslininkus iš
užsienio ir ugdė savuosius. Šiuolaikiniais terminais – skyrė
paramą LDK lygmens mokslo centrui įkurti, ir dar tokiam,
kuris buvo žinomas ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje LDK ir
net už jos ribų. Galima sakyti, Kražiai kartu su LDK sostine
Vilniumi tapo LDK švietimo centru. O lygiai prieš 400 metų
(tais pačiais metais, kai pats mirė Chotyno mūšyje) jis
skyrė paramą ir Kražių Jėzuitų bažnyčiai statyti. Bažnyčia
tapo puošniausia Žemaitijoje. Nurodoma, kad joje buvo
pakabintas iš Romos atvežtas Leonardo da Vinčio
paveikslas! Vėliau, kai Jėzuitų ordinas buvo uždraustas,
poreikio tokiam mastui nebebuvo, bažnyčia buvo išardyta.
Bet... yra daiktas, kuris yra tų didingų laikų liudytojas. Tai

unikalus liturginis reikmuo – monstrancija iš Prūsijos. Joje
pavaizduoti keturi žinomiausi jėzuitai. Susipažinsime su
jais iš arčiau.

Kaip rasti?
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras
Ką daryti?
[A] Nusifotografuokite šalia monstrancijos.
Monstrancija vaizduoja keturis jėzuitus:
1. šv.Ignotas Lojola
2. šv. Pranciškus Ksaveras
3. šv. Stanislovas Kostka
4. šv. Aloyzas Gonzaga
O žemiau pateiksime trumpus apibūdinmus apie kiekvieną,
bet skirtingu eiliškumu:
A. Keliavo su misija į tolimus rytus, mirė saloje netoli
Kinijos.
B. Nei mažiau nei daugiau – Jėzuitų ordino įkūrėjas
C. Mirė Romoje maro metu, dirbdamas jėzuitų ligoninėje.
D. Lenkų kilmės ir Lenkijos globėjas, mirė labai jaunas.
[B]Surašykite, kuriam šventajam kuris apibūdinimas tinka,
pvz (čia tik pvz!: 1A,2B,3C,4D). Gaukite muziejininkės
atžymą. Nufotografuokite visa tai.

32. Laisvės balsas eilėmis
2x

10:00-16:00
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Rekomendavo
Vykintas Vaitkevičius, istorikas
Apie
#ArchyvųMetai

Tai pakili, bet tuo pačiu ir tragiška istorija. Kaip dažnu
atveju ir visa Lietuvos istorija. Kalbėsime apie partizanę,
poetę, lietuvių kalbos mokytoją Ireną Petkutę. Jai buvo
vos dvidešimt metų, kai teko nutraukti mokytojos darbą ir
apsigyventi slėptuvėje Putvinskių kaime. Ten ji rašė
eilėraščius, nesitikėdama gausios auditorijos. Bet dėl to
jos eilėraščių vertė neblanksta – juk jie kasdien įkvėpdavo
partizanus kovai, nepaisant to, kad dažniausiai ta kova
buvo beviltiška. Partizanų vadovybės įpareigota, apie
metus redagavo Žemaičių apygardos leidinį „Laisvės
balsas“. Manoma, kad Irena Petkutė sukūrė daugumą
1952-1953 metais partizanų spaudoje išspausdintų
įvairiais slapyvardžiais pasirašytų eilėraščių. Nėra geresnės
progos prisiminti Irenos Petkutės gyvenimą ir kūrybą nei
būti šalia tos vietos, kur ji gyveno, kūrė ir galiausiai buvo
apsupta. Bunkerio Putvinskių kaime nebeliko, tačiau šalia,

Dirgėlų kaime, Irenai Petkutei ir jos bendražygiams
įrengtas atminimo akmuo.
Kaltinėnų bibliotekoje susipažinkite su paskutiniuoju leistu
„Laisvės balsas“ laikraščio numeriu, o taip pat dviem
Irenos Petkutės eilėraščiais.
Šis objektas parengtas kartu su istoriku Vykintu
Vaitkevičiumi ir panaudojus Lietuvos Ypatingojo Archyvo
medžiaga, minint Archyvų metus.

Kaip rasti?
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kaltinėnų
filialas,
Varnių g. 7, Kaltinėnai, 75451 Šilalės r.
Ką daryti?
[A] Įrašykite, kokiu slapyvardžiu buvo pasirašiusi Irena
Petkutė šalia eilėraščių, kuriuos pamatėte bibliotekoje.
Šalia atsakymo gaukite bibliotekos antspaudą ir
nufotografuokite visa tai.
[B]Perskaitę pateiktus Irenos Petkutės eilėraščius, raskite
posmą, kuris kalba apie tai, kad vaidilų ugnis iki šiol
liepsnoja mūsų širdyse. Nuvykite keliu 4607 link Varnių
apie 4.2 km ir kelio kairėje pusėje pamatysite Irenos
Petkutės atminimo akmenį. Šalia jo įrašykite video,
kuriame perskaitykite atmintinai bent jau šį posmą.
Sutikite, nėra geresnės vietos tokiam video.

33. 600 metų laiko ratu
9:30-12:00/15:00-18:
00

102

Apie

#MažojiKultūrosSostinė

Krakių miestelis ne tik turtingas istorija, bet ir veikliais,
visuomeniškais bendruomenės nariais, kurie nestokoja
kūrybinių idėjų. O svarbiausia – nebijo jų įgyvendinti.
Dėka kūrybiškų miestelio žmonių Krakės tapo šių metų
mažąja Lietuvos kultūros sostine. 2021-ieji metai Krakėms
ypatingi - šis miestelis švenčia jubiliejinius 600-uosius
gyvavimo metus.

Kaip rasti?
Prie Kultūros centro
Laisvės a. 1, Krakės, Kėdainių
Ką daryti?

Atvykę į Krakių miestelį, sutiksite žydaites drauges, kurios
pasiruošusios pristatyti miestelio praeities įvykius. Jums
bus duoti atvirlaiškiai su šio miestelio vaizdais. Taip, taip,
ir vėl reikės rašyti… savo šeimos nariams ar draugams
kvietimą atvykti pažinti šį nuostabų miestelį. Nors ir ne
žydų metai, tačiau nepasididžiuokite ir paskanaukite
vietinių žmonių pagamintos chalos.
[A]Nusifotografuokite visa komanda su bendruomenės
nariu, kuris dėvės maikutę su Krakių užrašu šalia “KRAKĖS
Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2021” suolelio.
PASTABA: Siųsdami kvietimą, turėkite smulkių pinigų
pašto ženklams. Jų gausite iš bendruomenės narių.

34. Dviejų menininkų kūrinys
2x

Bet kada

73

Rekomendavo
Diana Varnaitė, paveldo ekspertė
Apie
#ZikaroMetai

Tai punktas, kuris iškart sujungia dvi metų temas –
Lietuvos totorių ir Juozo Zikaro. 1934 metais Raseiniuose
iškilo nauji pašto rūmai, kuriuos projektavo totorių kilmės
Baltarusijos tautinės vėliavos kūrėjas Klaudijus
Duž-Dušauskas, o bareljefais papuošė skulptorius Juozas
Zikaras. Tuo metu miestelio kontekste tai buvo vienas iš
moderniausių pastatų, o bareljefai tikrai atkreipdavo ne
vieno praeivio dėmesį.

Kaip rasti?
V.Kudirkos g.2, Raseiniai
Ką daryti?
[A] Nusifotografuokite prie senojo pašto pastato taip, kad
matytųsi visi bareljefai.

[B]Apžiūrėkite bareljefus ir pabandykite suprasti, ką jie
vaizduoja. Užrašykite atsakymą ir jį nufotografuokite.

35. Totorių bajorų palikuonio gimtinėje
2x

Rekomendavo

Bet kada

65

Jolita Steponaitienė, Lietuvos Nacionalinė M. Mažvydo
bibilioteka

Apie

#TotoriųMetai

Lietuvos Totorių metais kviečiame prisiminti vieną
žinomiausių asmenybių Lietuvos muzikos pasaulyje –
kompozitorių, operos dirigentą, pedagogą, Lietuvos
profesionalaus operos teatro organizatorių Juozą
Tallat-Kepšą. Nors didesnę savo gyvenimo dalį
J.Tallat-Kelpša praleido kitose Lietuvos vietose, jo gimtinė
– Žemaitijoje. Gimęs 1889 metais Kalnujuose šeimoje,
kilusioje iš totorių bajorų, būtent šeimoje, iš tėvo gavo
muzikos pradmenis. Čia vis dar stovi įspūdingi buvusios
Šv.Viktoro bažnyčios griuvėsiai. Kviečiame būtinai
stabtelėti ir pasigrožėti jais. O netoli jų vis dar yra gatvelė,
kurioje stovėjo gimtoji J.Tallat-Kelpšos sodyba.

Kaip rasti?
Sodų g. 7, Kalnujai, Raseinių rajonas.
Ką daryti?
[A]Suraskite buvusios J.Tallat-Kelpšos gimtosios sodybos
vietą ir nusifotografuokite šalia paminklinio akmens.
[B]Atsakykite į klausimą, kuo galėjo būti labai svarbi
Šv.Viktoro bažnyčia būsimojo kompozitoriaus ir dirigento
muzikiniam keliui, ir atsakymą nufotografuokite.

36. Unikali galimybė specialiai ralio
dalyviams
9:00-11:00/15:30-18:
30
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Rekomendavo
Diana Varnaitė, paveldo ekspertė
Apie
#ChodkevičiausMetai

Tai punktas apie garsųjį karo inžinierių Adomą Freitagą.
1631 m. (kai autoriui tebuvo 23 metai) parašė knygą
„Architektura militaris nova et aucta“ (iš lotynų kalbos:
„Karinė architektūra: nauja ir išaugusi“). Jo knygą savo
bibliotekose troško turėti Europos kilmingieji. Radvilos
prisikvietė A. Freitagą į Kėdainius. Freitagas dalyvauja
Smolensko karinėje kampanijoje, vėliau Adomas Freitagas

iki gyvenimo pabaigos tampa kunigaikščių evangelikų
reformatų Radvilų dvaro gydytoju Vilniuje, intensyviai
dirba Biržuose kaip architektas, pertvarkant į modernią
olandiško tipo Biržų tvirtovę bei sykiu ruošia visų Biržų
miesto fortifikacijos planus.
Šis punktas sukurtas specialiai ralio dalyviams. Duris
atvers vieta Kėdainiuose, kurioje Adomas Freitagas ilgai
dirbo ir gyveno. Ir negana to, specialiai raliui Kėdainių
muziejaus archyvuose suradome ir pristatėme Freitago
knygos 1631 m. originalą, kurių Lietuvoje tėra du.

Kaip rasti?
Kėdainiai, Didžioji g.
Raskite vietą, kur Kėdainiuose dirbo ir gyveno A.
Freitagas, šiandien čia tai liudija ir atminimo lenta.
Ką daryti?
Atvykusius jus pasitiks istorikas Linas. Jis gali papasakoti
tai, ko greičiausiai nežino niekas. Tačiau tai nusipelnys tik
smalsiausi. Apžiūrėkite eksponuojamą Adomo Freitago
knygą.
[A] Nusifotogafuokite su A. Freitago knyga.

37. Miestelis su langu į Nemuną
2x

9:00-18:00

109

Apie

#MažojiKultūrosSostinė

Ant aukšto Nemuno kranto Panemunių regioniniame parke
įsikūrusi Veliuona – viena seniausių Lietuvos gyvenviečių.
2021 metais Veliuona paskelbta mažąja Lietuvos kultūros
sostine. Miestelis tikrai turi kuo didžiuotis. Lygiai prieš 700
metų Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas čia pastatė
pirmąją bažnyčią ir įkūrė parapiją. Nuo 1930 metų
miestelyje stovi paminklas Vytautui, atlaikęs visas istorijos
negandas. O tarpukario Lietuvoje Veliuonoje gyveno

fotografas Antanas Mickus, savo nuotraukose įamžinęs ne
vieną miestelio bei jo apylinkių žmogų. Daug ko įdomaus
čia galite pamatyti ir sužinoti, todėl kviečiame į Veliuoną –
miestelį su langu į Nemuną.

Kaip rasti?
Veliuona, Veliuonos kultūros centras
Ką daryti?
[A]Parašykite atviruką Jurbarko merui (nes Veliuona
priklauso Jurbarko sav.) apie savo įspūdžius Veliuonoje.
Gaukite atžymą iš Veliuonos bendruomenės narių.
Nufotografuokite gautą atžymą.
[B]Suraskite vietą, pavaizduotą senoje nuotraukoje (prie
užduoties). Ją rasti padėjo Vrublevskių biblioteka.
Nusifotografuokite toje pačioje vietoje, atkartodami šia
nuotrauką, kartu su motociklais.

38. Deivės kalba
2x

Bet kada

85

Apie

#GimbutienėsMetai

2021 metais prisimename Mariją Gimbutienę – vieną iš
žymiausių pasaulio archeologių, baltų ir indoeuropiečių
kultūros tyrinėtojų. M.Gimbutienė sukūrė koncepciją apie
senąją Europą (7000–3500 m. pr. Kr.), kurioje gyvavo
taiki matristinė visuomenė, garbinusi Deivę Motiną. Ir tik
vėliau Europoje įsivyravo indoeuropiečiai ir jų
patriarchalinė pasaulio samprata. Ne išimtis ir Lietuva su
savo baltiškąja proistore. Ir baltų deivės kažkada buvusios
motinos ir karalienės, tik vėliau pradėtos garbinti kaip
dievų žmonos bei dukterys. Kviečiame atvykti į Kulautuvą
ir susipažinti su jomis. Atvykę į Dievų ir Deivių slėnį
Kulautuvoje, jame rasite įvairių baltiškųjų dievų bei deivių
skulptūras. Apsidairykite aplink, ypač atidžiai apžiūrėkite
deivių skulptūras.

Kaip rasti?
Dievų ir Deivių slėnis, Pušyno g.39, Kulautuva, Kauno
rajonas.
Ką daryti?
[A] Pasak metraščių, šiai deivei dažnai aukodavo Lietuvos
kunigaikščiai. Ją vaizduojančioje skulptūroje rasite
gyvybės medį. Atspėkite, kas ji, ir nusifotografuokite šalia.
[B] Senovės lietuviai tikėjo, kad gimdymo sėkmė priklauso
nuo šios deivės palankumo, o ikiindoeuropietiškoje baltų
kultūroje ši deivė buvo laikoma svarbiausia. Neveltui jai
skirta ypatinga vieta Dievų ir Deivių slėnyje. Atspėkite, kas
ji, ir nusifotografuokite šalia.

39. Archyvas – miestui
2x

Bet kada

58

Rekomendavo
Neringa Češkevičiūtė, Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Apie
#ArchyvųMetai

2021 metais Lietuvos valstybės archyvai švenčia savo 100
metų jubiliejų. Seniausias mūsų laikus pasiekęs archyvas
yra Lietuvos Metrika, o pirmasis kaip atskira įstaiga veikęs
archyvas buvo 19 amžiaus viduryje įsteigtas senųjų knygų
aktų centrinis archyvas. Tačiau pirmasis šiuolaikiškas
valstybinis archyvas buvo 1921 metais Kaune įsteigtas
Centralinis valstybės archyvas. Jis iki 1939 metų buvo ir
vienintelis valstybės archyvas nepriklausomoje Lietuvoje.
Kaune archyvas veikia iki šiol, tik pakeitęs pavadinimą –
Kauno regioninis valstybės archyvas. Tačiau jus kviečiame
ne į patį archyvą. Archyvų metais archyvas ateina į
miestą, pas žmones. Kauno regioninio valstybės archyvo
parengta paroda „Archyvas – miestui“ keliauja po Kauną.
Kviečiame ją apžiūrėti ir pasimėgauti netikėtais
atradimais.

Kaip rasti?
Vienybės aikštė, Kaunas
Ką daryti?

[A]Apžiūrėkite parodą, raskite stendą su prieškario
Lietuvos žymių žmonių pasų kortelėmis ir
nusifotografuokite šalia jo.
[B] Atidžiai apžiūrėkite minėtą stendą ir atsakykite į
klausimą, koks dar buvo totorių kilmės kompozitoriaus ir
dirigento Juozo Tallat-Kelpšos užsiėmimas, atsakymą
nufotografuokite.

40. Epilobium angustifolium
09:00-10:00/16:00-1
8:45

84

Rekomendavo
Živilė Lazdauskaitė, botanikė
Apie
#PabrėžosMetai

Minint Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metus, būtina atvykti
ir į Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodą. Čia
pamatysite ilgalaikes unikalias vaistinių augalų kolekcijas,
pajusite žiedų, spalvų ir vaistažolių arbatų kvapų įvairovę.
Atkreipkite dėmesį į „Prof. K. Grybausko vardo
Riešutmedžių alėją“. Čia susipažinsite su Vaistinių ir
prieskoninių augalų mokslo sektorius vedėja prof. dr.
habil. Ona Ragažinskiene. Ji pristatys šio tarpinio Jūsų
žygio punkto tikslą, minint vaistinių augalų profesionalų,
tyrėjų, etno paveldo puoselėtojų Jurgio Ambraziejaus
Pabrėžos, profesoriaus Kazimiero Grybausko ir habilituotos
daktarės Eugenijos Šimkūnaitės, kurios metus minėjome
2020-aisiais, nuopelnus medicinos, farmacijos, botanikos
mokslams ir sveikos gyvensenos propagavimui Lietuvoje.

Kaip rasti?
Vilties 6A, Aukštoji Freda, Kaunas, Lietuva
Ką daryti?

Suraskite vaistinių augalų ekspozicijos planą. Atkreipkite
dėmesį, kad jis yra kitoks nei įpratę matyti. Jums
reikalingas fenolinius junginius ir jų glikozidus
kaupiančiųjų augalų 7 eilės 2 laukelis.
[A] Suradę vaistinį augalą lotynišku pavadinimu Epilobium
angustifolium, nusifotografuokite visa komanda taip, kad
matytųsi pats augalas ir jo užrašas.
DĖMESIO: Saugokite augalus ir elkitės atsakingai.

41. Pabrėžos herbaro "penktasis"
elementas
Bet kada

100

Rekomendavo
Živilė Lazdauskaitė, botanikė
Apie
#PabrėžosMetai

Minėdami garsiojo Ambraziejaus Pabrėžos metus būtinai
norime akcentuoti dar vieną jo darbą - surinko ~ 800
augalų rūšių herbariumą, kurio dalis išvežta į Odesos
universitetą, o likusioji perduota Vytauto Didžiojo
universitetui. Pažvelkite į užduoties nuotrauka. Taip atrodo
J. Pabrėžos sukurtas herbaras „Dievas mato, laikas bėga,
mirtis artėja, amžinybė laukia“, kabėjęs jo celėje. Šiandien
saugomas Kretingos muziejuje.

Kaip rasti?
Bet kur
Ką daryti?
[A]Užduotis bus pateikta ralio telegram kanale apie 12 val.

42. Odė legendiniam karžygiui Karoliui
Bet kada

100

Apie

#ChodkevičiausMetai

2021 metais švenčiame vieno žymiausių Lietuvos didikų ir
karvedžių Jono Karolio Chodkevičiaus metus. Tiesiog
būtina akcentuoti jo talentą būti sėkmingu karvedžiu.
Ypatingai po Salaspilio mūšio apie šią jo savybę sužinojo
visa Europa ir ne tik. Sveikinimus su pergale atsiuntė
popiežius Paulius V, Šv. Romos imperatorius Rudolfas II,
Anglijos karalius Jokūbas II, taip pat ir persų šachas Abbas
I Didysis, turkų sultonas Achmedas I, kuris užsakė J. K.
Chodkevičiaus portretą ir pakabino jį savo rūmuose tarp
garbingiausiųjų karvedžių. Vilniuje didžiajam etmonui
sutikti buvo skirta iškilminga pompa su triumfo arkomis ir
jėzuitų ordino vienuolių rengtais vaidinimais, jo garbei
buvo išspausdintos įvairios smulkios sveikinimo pobūdžio
poemos lenkų kalba. 1606 metais lotynų kalba išleista
viena garsiausių barokinių Vergilijaus stiliaus epinių
batalinių poemų – Karolomachia. Lietuviškai ji vadinasi
Karolių mūšis, o jos autorius – Vilniaus universiteto
profesorius jėzuitas švedų kilmės Laurencijus Bojeris.

Kaip rasti?

Bet kur

Ką daryti?
[A]Užduotis bus pateikta ralio telegram kanale apie 12 val.

43. Tradicinės maudynės
Bet kada

100

Apie

#PabrėžosMetai

Jau vienuoliktas kartas, kaip ralio dalyviai džiaugsis
paskutiniosiomis šios vasaros galimybėmis išsimaudyti.

Kaip rasti?
Bet kur
Ką daryti?
[A]Užduotis bus pateikta ralio telegram kanale apie 12 val.

Priedai
BAREIKIŲ VIETA

DVARAS

J. ŽEMAIČIO LAIŠKAS

Prie knygos rengimo prisidėjo:
Aurelija Kasparavičiūtė
Birutė Vaitkutė
Diana Varnaitė
Jolė Stimbirytė
Jolita Steponaitienė
Laura Leškevičiūtė
Markas Dolgovas
Vykintas Vaitkevičius
ir kiti.
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