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Susitiko pusę amžiaus nesimatę kurso draugai
Rasa GEDVILAITĖ

Po 48 metų vėl susitikę kurso draugai ne tik sma-
giai leido laiką prisimindami praėjusias dienas, bet 
ir surengė ekskursiją. Kretingiškiai Birutė ir Pranas 
Andriejaičiai, susitikti su draugais nuvykę net ir 
už kelių šimtų kilometrų, rado Kretingos pėdsakų, 
o taip pat vyko apžiūrėti daug diskusijų sukėlusios 
Merkinės piramidės.

Keletas kurso draugų, bai-
gusių studijas Kalvarijos mais-
to pramonės technikume 1966 
metais, susitiko Druskininkuo-
se, kur gyvena vienas iš to meto 
bičiulių, tačiau jų susitikimas 
neapsiribojo vien tik pažintimi 
su šiuo kurortiniu miestu. 

Kretingiškiai itin maloniai 
buvo nustebinti netoli Druski-
ninkų radę savojo krašto apraiš-
kų. Apsilankę Naujasodės kai-
me, kuriame 30 metų gyvena ir 
kuria tautodailininkas, medžio 
drožėjas Antanas Česnulis, jie 
apžiūrėjo menininko sukurtą 
unikalią Rūpintojėlių sieną, o 
joje buvo įsitaisęs ir vienas Rū-
pintojėlis iš Kretingos. Sienos 
akmeninėse nišose yra kaupia-

mi visų Lietuvos meistrų Rū-
pintojėliai.

Taip pat demonstruojama 
autoriaus sukurta kompozicija 
„Žmogaus ir medžio gyveni-
mas“. Tai – unikalus senos pu-
šies natūralaus grožio ir drožtų 
ąžuolo � gūrų derinys. Pušies 
nišose � gūros: „Ryte ant ketu-
rių, dieną ant dviejų, vakare ant 
trijų“.

Šioje medžio drožėjo sody-
boje esama daug jo kurtų skulp-
tūrų: kompozicija „Džiaugsmas 
ir liūdesys“, reljefai „Krikšty-
nos“, „Vestuvės“, „Palydėtuvės“ 
ir „Eglė žalčių karalienė“, milži-
nas, keliantis didelį akmenį, Pa-
vasaris, iškėlęs tris inkilus, šven-
tas Jurgis, kovojantis su slibinu, 

aplink išsidėstę liaudies teatro 
personažai – Žemaitės „Marti“, 
Vienuolio „Prieblandoje“, Krė-
vės „Prie dangaus vartų“.

Žinoma, itin didelį įspūdį 
paliko išgarsintoji Merkinės 
piramidė. Nors kretingiškiai 
pripažino, jog itin kažko stebu-
klingo joje nepajutę.

Piramidė Varėnos rajone, 
Merkinės seniūnijoje, Česu-
kų kaime buvo įkurta 2002 m. 
– praėjus dvylikai metų nuo 
šioje erdvėje Povilo Žėko bei 
jo artimųjų akivaizdoje įvyku-
sio stebuklo. Tuomet, 1990-ųjų 
rugpjūčio 20-osios naktį, vien-
kiemio gyventojai bei čia viešė-
ję svečiai tapo ypatingo įvykio 
liudininkais. Žmonės stebėjo 
iš dangaus sklindantį šviesos 
srautą, o jame, kaip Povilui dar 
išvakarėse minties balsu buvo 

apreikšta, regėjo dieviško gro-
žio � gūrą. Taip Povilo angelas 
sargas išpildė septynmečiui vai-
kui bei jo giminaičiams 1990-
ųjų rugpjūčio 19 dieną per šv. 
Mišias Merkinės bažnyčioje 
minties žodžiu duotą pažadą 
bei parodė antgamtinį ženklą, 
kuris sustiprino paties Povilo 
bei jo artimųjų tikėjimą. Ant-
gamtinio įvykio vieta amžiams 
tapo paženklinta dieviškosios 
malonės ženklu.

B. ir P. Andriejaičiai pa-
sakojo, jog atvykus į sodybą 
pasitinka trys kryžiai. Ką tik 
atvykusiems žmonėms reko-
menduojama bent keletą minu-
čių praleisti trijų kryžių erdvėje. 
Teigiama, jog ši sodybos erdvė 
yra „apvalanti“. Vėliau jau ga-
lima keliauti ir toliau – kupolo 
bei piramidės link. Pakeliui link 

kupolo stūkso nedidelė kalvelė. 
Šią erdvę pamėgo ypač jautrios 
prigimties žmonės. 

Priešais kalvelę atsiveria ge-
odezinis kupolas, kurio svar-
biausia funkcija – energinė. 
Anot įkūrėjų, drauge su pirami-
de kupolas suformuoja harmo-
ningą energinę erdvę, kurioje 
ramiai ir dvasingai pabuvęs 
žmogus atgauna ilgalaikę sielos 
pusiausvyrą bei kūno sveikatą. 
Kupolo viduje esanti trišonė 
piramidė. Jos viduje pastatyti 
du kryžiai, atliekantys svarbią 
energinę funkciją.

Smagių atradimų išvykoje 
patyrę kretingiškiai pasidžiau-
gė, jog esama nuostabių vietų, 
kuriose pasisemiama energijos, 
įgaunama įkvėpimo, o ir ilgam 
išlieka įspūdžiai, kuriais norisi 
dalintis su visais aplinkiniais.

Su Kretingos užrašu rastas Rūpintojėlis Antano Česnulio sodybos Rūpintojėlių sienoje.

Itin įdomu buvo pabuvoti garsiojoje Merkinės piramidėje, kur žmonės 
važiuoja atgauti jėgų.

Mokslų ir žinių dieną 
Kretingos rajono savi-
valdybės M. Valančiaus 
viešoji biblioteka visus 
pakvietė įamžinti šią die-
ną prie šventinių stendų. 
Šventiškai pasipuošę ir 
pakiliai nusiteikę vaikai 
fotografavosi su Šreku 
ir Fiona, su tėveliais, su 
broliukais ir sesutėmis, 
su draugais ir bendra-
klasiais, su skėčiais, su 
knygomis... Vaikai foto-
grafavosi, kas kaip išma-
nė – kiti net keletą kartų. 
Bibliotekoje veikė tikra 
fotostudija. Visus norin-
čius dalyvauti fotosesi-
joje fotografavo Jolanta 
Klietkutė, Viktorija Pui-
dokaitė ir Kazimieras 
Misiulis.

Smagu, kad sulaukėme tiek daug 
neabejingų bibliotekos lankytojų, no-
rinčių turėti šios šventės prisiminimą 
mūsų bibliotekoje. 

Rugsėjo 1-osios akimirkos bus eks-
ponuojamos bibliotekoje surengtoje 

parodoje, tad visi norintys galės apsi-
lankyti, prisiminti ir pasigrožėti praė-
jusia švente. 

Jurgita BRUŽIENĖ

Vyr. bibliotekininkė

Vaikai fotografavosi ir su knygomis, ir su pasakų herojais.

Rugsėjo 1-osios akimirkos bus eksponuojamos bibliotekoje 
surengtoje parodoje.




